
خوب بودن ، تمیزی
وغذای منصفانه

برای همه



سلوفود
 سلو فود یک جنبش جهانی است که با هم عمل می کند تا غذای خوب، تمیز و

منصفانه را برای همه تضمین کند.

 ماموریت ما
ما شبکه ای جهانی از جوامع محلی و فعاالنی را پرورش می دهیم که از تنوع فرهنگی و بیولوژیکی دفاع می 

کنند، آموزش غذا 

آیا ما می توانیم جهان را از طریق غذا تغییر دهیم؟
ما باور داریم که می توانیم!

برای اطالعات بیشتر

https://www.slowfood.com/about-us/


 رویکرد ما مبتنی بر سه اصل به هم پیوسته است:
خوب، تمیز و عادالنه

خوب بودن
 ما از غذاهای لذیذ، سالم و فرهنگی به عنوان حقی برای

 همه دفاع می کنیم: تنوع مردم، فرهنگ ها، مکان ها،
 غذاها و ذائقه کلیدی برای جوامع و اکوسیستم های

انعطاف پذیر است.

تمیز
 ما از سیستم های غذایی محلی و انعطاف پذیری حمایت

 می کنیم که منابع گرانبهای زمین را به جای اینکه آنها را
 تهی کنند، بازسازی می کنند و از همه اکوسیستم ها و

گونه های زنده محافظت می کند.

عادالنه بودن
 ما به ایجاد اقتصادهای مبتنی بر همبستگی، همکاری، شمول

 و برابری کمک می کنیم، که به نفع و توانمندسازی همه
 کارگران و مصرف کنندگان مواد غذایی است، جایی که همه

تصمیم گیرندگان ارزشمندی هستند.



 یک شبکه جهانی از گروه های محلی:
COMMUNITIES و CONVIVIA

 سلو فود به لطف شبکه گسترده ای از فعاالن داوطلب و همکاری نزدیک با انجمن
ها و موسسات دیگر در سراسر جهان فعال است.

 جوامع از گروه هایی از افرادی تشکیل شده اند که ارزش های اسلو فود را به اشتراک
می گذارند و گرد هم می آیند تا در جهت یک هدف خاص کار کنند.

Convivia هسته سازمانی اعضا هستند، افرادی که به صورت جداگانه حق 
عضویت ساالنه را پرداخت می کنند و فعاالنه در زندگی انجمن شرکت می کنند.

Convivia سلوفود 
 و کمیونتی ها

  تعداد و اشکال شبکه2.010
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 Source WWF (2020) Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., Grooten M. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland. www.fishforward.eu/en/press-studies/research-activities/

وضعیت فعلی ما

       
ملیارد نفر

  برخی از تأثیرات سیستم غذایی بر روی سیاره

برخی از تأثیرات سیستم غذایی بر دریا 7.9

       
ملیون نفر

 در سراسر جهان از گرسنگی
رنج می برند

811

       
ملیون نفر

در سطح جهان دچار
سوتغذیه هستند

690

 حمعیت روستائی در برابر
 گرسنگی و فقر آسیب پذیر

هستند

80 درصد
تنوع زیستی جهانی
به دلیل کشاورزی

وسیستم های غذائی از بین رفته است

29 درصد
از گاز های گلخانه ای

توسط سیستم های غذائی آزاد می شود

70 درصد
استفاده آب شرین برای

کشاورزی

52 درصد
 از زمین های تولیدی کشاورزی تخریب

شده است

30 درصد
زخایر ماهی

به شکل تجارتی
بیش از حد صید می شوند

60 درصد
از ذخایر ماهی در جهان

در محدودیت
برای احیا هستند

50 درصد
تخم های بذری در جهان

در کنترول چهار شرکت است

52 درصد
 از زمین های تولیدی کشاورزی تخریب

شده است



 در سراسر جهان ، فعاالن
 توسط ستون های اسلو فود هدایت می شوند تا به کار برای غذای

خوب، تمیز و منصفانه برای همه ادامه دهند.

ما چی انجام میدهیم



اولویت ها و اهداف راهبردی

از تنوع زیستی
و فرهنگی دفاع کنید

⸺

آموزش ، الهام بخشیدن
و بسیج شهروندان

⸺

بر سیاست ها در بخش های عمومی
و خصوصی نفوذ کنید

⸺



از تنوع زیستی بیولوژیکی و فرهنـــگی دفاع کـــنید

 آینده ما به عنوان ساکنان این سیاره وابـسته به 
 حفــظ  منابع طـبیعی و تنوع زیســتی است.

 سلو فود از تنوع بیولوژیکی وزیستی
فرهنگی از طرق زیر دفاغ می کند:

تحــقیق، فهرست نویســی و
ترویـج مـیراث زیســـتی و

تنوع فرهنگی مرتبط با غذا؛

 حمایت و شناختاندن کسانی که به
عنوان مراقــبان محلی تنوع زیستی

را حفــظ می کــنند ؛

ایجاد فرصت ها برای گفتگو
  و مبادله.

  پروژه های زیر در کشور ها ی مختلف
 بطور مستقیم بوســیله ســـلوفود مدیریت می
 شوند ، ولی در بسیاری موارد کار در مورد

    تنوع زیســتی سلوفود را خسته نمی کند.

   آرک آف تست ) کشتی ذائقه (
بزرگترین فهرست فرهنگی و تنوع زیست سنتی

 جهان با زراعت و غذا مرتبط است.

ســــــلوفود پریزیدیا
 گروه متعهد به  حفظ و انتــقال روش های

سنتی یا بومی تولـــید و صنا یع.

 اتحـــادیه آشپزان ســـلوفود
 متحد شدن شبکه گسترده ای از آشپزها ی سراسر

جهان برای دفاع از غذا و تنوع زیستی.

 باغ های ســلوفود در آفریقا
 شبکه ای از افرادی که در سراسر آفریقا برای

 حفظ تنوع زیستی ، ارزش افزائی به دانش
 سنتی ، غذا شناسی و ترویج کشاورزی در

مقیاس کوچک کار می کنند.

ســـفر ســـلوفــود
 این یک مدل مبتنی بر تجربه گردشگری است ،

 جایی که مسافران با تولید کننده گان و
کشاورزان دست اول مواجه اند.

بازار های محلی ســلوفــود
 یک شـبـکه بین المللی از بازارهای محــلی
  که بر اساس اصول ســلوفود کار می کنند.



آموزش، الهام بخشیدن و بسیج شهروندان
 وقتی از طریق حواس یاد می گیرید، با انجام

دادن و بازی کردن، دنیا را درک می کنید.
 سلو فود از طریق زیر مردم را آموزش می

دهد، الهام می بخشد و بسیج می کند.
 
 توسعه مواد ارتباطی و راه اندازی کمپین هایی
 برای افزایش آگاهی در مورد سیستم غذایی و

تغییر رفتار؛

 طراحی و ارائه فعالیت ها و تجربیات آموزشی
 و آموزش برای بهبود دانش در مورد مواد

 غذایی - از تولید تا مصرف تا از دست دادن
 غذا - و تأثیرگذاری بر شیوه ها و انتخاب های

مردم؛

 طراحی و ارائه فعالیت های آموزش و
 آموزشی برای متخصصان در بخش مواد
 غذایی به منظور پاداش دادن به کسانی که

 تغییرات مثبتی در تولید، توزیع، بازاریابی،
مصرف و مدیریت ضایعات ایجاد می کنند.

آموزش برای
 فعاالن و تولیدکنندگان - با وبینارهایی در مورد

 اندازه گیری تأثیر پروژه، دیجیتالی کردن
 مشاغل مواد غذایی، استراتژی های جمع آوری
 کمک های مالی، و کارکنان طراحی شرکت و

مربیان حرفه ای و دانشجویان معلمان.

غذا و سالمت
 سالمت انسان و کره زمین ارتباط نزدیکی با
 یکدیگر دارند و اینکه چگونه دفاع از تنوع

 زیستی راه حلی ممکن برای مقابله با بحران آب
و هوا و سوء تغذیه در همه اشکال آن است.

سلوفارم و سلو گوشت
 پروژه و کمپینی با هدف افزایش آگاهی در میان
 تولیدکنندگان مشترک در مورد عادات مصرف

 بهتر، پاک تر و منصفانه تر، تشویق به کاهش
 مصرف گوشت، و ترویج کار کشاورزان

 خانوادگی و تولیدکنندگان صنعت گر که به رفاه
حیوانات احترام می گذارند.



دفاع، طرفداری
 سیاست های نفوذ در بخش عمومی و

خصوصی
تغییر واقعی مستلزم یک چارچوب قانونی است که 
به سمت غذای خوب، تمیز و منصفانه تنظیم شود.

در سطح بین المللی، اسلو فود برای تأثیرگذاری بر 
سه فرآیند کلیدی سیاسی کار کرد: کنوانسیون ملل 
متحد در مورد تنوع زیستی، اجالس سیستم های 

غذایی سازمان ملل متحد، و COP 26 در مورد 
تغییرات آب و هوا.

در اروپا، دفتر بین المللی اسلو فود در بروکسل، 
برای تأثیرگذاری بر سیاست های غذایی و 

کشاورزی که در قرارداد سبز تبلیغ می شوند، کار 
حمایتی انجام داد.

در سطح جهانی، شبکه اسلو فود کارهای مردمی و 
فعالیت های ملی حمایتی را انجام داد.

کنوانسیون ملل متحد در مورد تنوع زیستی 
UNCBD

مقاله جایگاه اسلو فود در مورد تنوع زیستی در کانال 
های اجتماعی رسمی UNCBD به اشتراک گذاشته شد.

نشست سیستم های غذایی سازمان ملل متحد
سلو فود در کمپین عمومی شرکت کرد و به مجمع 
اجالس سران سیستم های غذایی سازمان ملل متحد 

پیوست که بین 25 تا 28 ژوئیه 2021 برگزار شد.

26 COP
 Slow Food Climate در کمپین Slow Food
Action حضور یافت و اعضا و شهروندان را در 

سراسر جهان بسیج کرد.

زنبورها و کشاورزان را نجات دهید
 )CoO( به حلقه سازمان دهندگان Slow Food

کمپین اروپایی با هدف ممنوعیت آفت کش ها، تغییر 
کشاورزی، نجات زنبورها و حفاظت از طبیعت پیوست: 

ECI “ زنبورها و کشاورزان" را نجات میدهد.

GMOS و تکنیک های جدید اصالحی برای گیاهان
سلو فود به دلیل خطراتی که برای تنوع زیستی 

ایجاد می کند، تهدیداتی که برای معیشت کشاورزان 
در مقیاس کوچک ایجاد می کند و ناسازگاری 

آنها با آگرواکولوژی، موضع دیرینه ای در برابر 
GMO ها دارد.



برخی از فعالیت ها و رویدادهای مهم ما برای 
تبلیغ غذای خوب، تمیز و منصفانه

مناسبت ها



یک رویداد بین المللی که به غذای خوب، تمیز و منصفانه و سیاست 
غذایی اختصاص دارد. از سال 2004 هر دو سال یک بار در تورین 

ایتالیا برگزار می شود و توسط اسلو فود، منطقه پیمونت و شهر تورین 
برگزار می شود.

TERRA MADRE سالن دیلگوستو

جشنی از غذاهای محلی با رویدادهای محلی که هر ساله در 10 
دسامبر در جوامع سراسر جهان برگزار می شود.

روز مادر زمین

برای اطالعات بیشتر برای اطالعات بیشتر

https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/terra-madre-day/
https://2020.terramadresalonedelgusto.com/


این روزی است که گروه های شبکه جوانان سلو فود مهمانی هایی 
ترتیب می دهند و زباله های غذا را به سوپ دیسکو تبدیل می کنند. 

رویدادی برای آشپزی، خوردن و رقصیدن با هم، نشان دادن یک راه 
سرگرم کننده برای صرفه جویی در غذا.

روز جهانی سوپ دیسکو

رویدادی اختصاص داده شده به شیر خام در تمام اشکال و اشکال آن، 
که هر دو سال یک بار در برا، ایتالیا برگزار می شود. خیابان های 

شهر پنجره ای به تولیدکنندگان و پنیرشان می شود.

پنیر

برای اطالعات بیشتر برای اطالعات بیشتر

https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/world-disco-soup-day/
https://cheese.slowfood.it/en/


یک رویداد دوساالنه اختصاص داده شده به ماهیگیری پایدار و 
صنایع دستی، که هر دو سال یک بار در جنوا، ایتالیا برگزار می 

شود.

سلوفیش

برای اطالعات بیشتر

https://slowfish.slowfood.it/en/


ایجاد شده برای تأثیرگذاری بر سیستم های غذایی و ترویج تغییر از 
طریق همکاری در حالی که افراد بیشتری را در گفتگو قرار می دهد. 

 شبکه های موضوعی فراگیر هستند و تجربیات جدیدی را در
 Slow Food اضافه می کنند.

شبکه های موضوعی



ائتالف Slow Food Coffee یک شبکه باز است - با سرمایه 
گذاری مشترک Slow Food و گروه Lavazza-که همه شرکت 

کنندگان در زنجیره ارزش قهوه را از تولیدکنندگان گرفته تا مصرف 
کنندگان متحد می کند که به طور مشترک برای یک هدف مشترک 

فکر و کار می کنند: یک قهوه خوب، تمیز و منصفانه برای همه.

ائتالف قهوه سلوفود

Slow Food Indigenous People یک شبکه جهانی از 
جوامع بومی و نژاد آفریقایی است که برای دفاع از حق خود برای 

کنترل زمین و غذای خود تالش می کنند.

مردمان بومی اسلوفود



شبکه جوامع مهاجر فرآیند ادغام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
جوامع را از طریق غذا تقویت می کند.

شبکه اجتماعات مهاجران

SlowFish گردهمایی جوامع ماهیگیران، ماهی فروشان، 
صنعتگران، دانشمندان، تولیدکنندگان، زیست شناسان، آشپزها و 

سیاست گذاران است که هدف آن کشف مجدد زنجیره ارزش پشت 
ماهی و ایجاد هم افزایی است.

سلوفیش



چالش این است که این غذای مهم را به میز برگردانیم زیرا حبوبات 
یک عنصر ضروری در رژیم غذایی هستند که به افراد کمک می 

کند زندگی طوالنی و سالم داشته باشند.

سلوبین)لوبیا(

شبکه جوانان سلو فود یک شبکه جهانی از فعاالن جوان، دانشجویان، 
کشاورزان، صنعتگران، دانشمندان، روزنامه نگاران و غیره است. 

مردم و جوامع محلی کار خود را در مورد موضوعات مختلف 
پوشش می دهند، از جمله مسائلی مانند ضایعات مواد غذایی، 

تغییرات آب و هوایی، سیاست ها، و بی عدالتی اجتماعی.

شبکه جوانان سلو فود



بخشی از تغییر باشید،
شما می توانید به روش های بسیار زیادی درگیر شوید.

تو می توانی

مارا در رسانه های  برای خود انجمن سلوفود
را ایجاد کن

 کمک کنید وبه عضویت
ما به پیوندید

به اقدامات
ما به پیوندید

 برای خود انجمن سلوفود
را ایجاد کن

کانال های ما

www.slowfood.com

مسئولیت محتویات این نشریه تنها بر عهده Slow Food و CINEA می باشد . مسئولیتی در قبال 
هرگونه استفاده ای که ممکن است از اطالعات موجود در آن شود ندارد.

https://www.youtube.com/user/SlowFoodInt
https://www.instagram.com/slowfood_international/
https://twitter.com/SlowFoodHQ
https://www.facebook.com/slowfoodinternational/
https://www.linkedin.com/company/slowfood/
http://www.slowfood.com
https://www.youtube.com/user/SlowFoodInt
https://www.instagram.com/slowfood_international/
https://twitter.com/SlowFoodHQ
https://www.facebook.com/slowfoodinternational/
https://www.linkedin.com/company/slowfood/

