
Vzdělávání 
MANGEONS, SENEGAL

Tento projekt zahájilo v roce 2008 konvivium Lék 
Magnef Sénégal spolu s místními kuchaři z Terra Madre 
Network. Společně vypracovali vzdělávací program 
zaměřený na lokální potravinářské tradice. Projekt 
realizovali v několika školách a přiblížili studentům 
regionální zemědělské plodiny, plemena hospodářských 
zvířat, kulinární tradice i výrobce.

Rozvoj sítí
TERRA MADRE, ARGENTINA

Argentinská TERRA MADRE NETWORK se úspěšně 
rozvíjí zásluhou spolupráce Slow Food konvivií a 
potravinářských komunit. Kuchaři navazují a upevňují 
vzájemně prospěšné kontakty s místními producenty. 
Odborníci ze vzdělávací sféry pořádají školicí programy 
na téma udržitelné potravinářské produkce. V srpnu 2009 
se více než 300 delegátů z celé země zúčastnilo prvního 
ročníku konference Terra Madre Argentina, aby jednali 
o možnostech rozvoje a podpory udržitelné produkce 
potravin.

• Připojit se k lidem podobného smýšlení
Od mexických „campesiños“ po francouzské 
šéfkuchaře, od mongolských pastevců po profesory 
univerzity v Berkeley, od vietnamských rybářů po 
italské vinaře... Všichni společně směřují k jednomu 
cíli.

• Podpořit filosofii Slow Food v praxi
zpomalit nesmyslný spěch a využít všechny smysly 
k tomu, abychom se stali partnery, „spoluvýrobci“ - 
zodpovědnými spotřebiteli, kteří volí kvalitní lokální 
produkty vyráběné v harmonii s kulturou krajiny a 
místa. 

Mám zájem o členství
Jméno a příjmení: ................................................................
Ulice:  ...................................................................................
Město: ..................................................................................
PSČ: .....................................................................................
Tel:  ......................................................................................
Email: ...................................................................................
Datum narození: ..................................................................
(povinné u členství „Pro mladší 30let“)
Pohlaví:     ☐ Ž      ☐ M
Jméno a příjmení partnera:...................................................
Datum narození....................................................................
Pohlaví:     ☐ Ž       ☐ M
(povinné u členství „Partnerské“)

KOMUNIKAČNÍ JAZYK 
(zatrhněte preferované možnosti)
☐ český   ☐ francouzský    ☐ anglický     
☐ italský    ☐ německý ☐ ruský 
☐ slovenský

TYP ČLENSTVÍ
☐ Řádné - 1 rok (35 €)
☐ Řádné - 3 roky (90 €) 
☐ Sponzorské - 1 rok (100 €) 
☐ Partnerské - 1 rok (45 €)
☐ Partnerské - 3 roky (120 €)
☐ Základní - 1 rok (5 €) 
☐ Pro mladší 30 let - 1 rok (5 €)
☐ Typ členství „Green“ 
(zatrhněte, chcete-li dostávat materiály
 pouze v elektronické podobě)  

• Připojit se k lokálnímu konviviu a zapojit se do jeho 
činnosti
způsobem, jakým budete chtít - organizací, vzděláváním, 
sdílením nápadů, získáváním nových znalostí, ochranou a 
vychutnáváním místního kulinárního dědictví a napomáháním 
ke zdravější společnosti, krajině i místu, kde žijete.

• Získat spoustu „duševní potravy“ k přemýšlení
napojit se na celosvětovou síť Slow Food díky elektronickým 
i tištěným publikacím – měsíčním zpravodajům Slow Food 
a Terra Madre, výročnímu přehledu o aktivitách hnutí ve 
světě Slow Food Almanach a Slow Food Companion, 
souhrnu kompletních informací o místních, regionálních a 
mezinárodních akcích.

PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE 
VAŠE KONVIVIUM  
www.slow-food.cz 

NEBO SLOW FOOD INTERNATIONAL
Slow Food Service Centre
Piazza XX Settembre, 5
12042 Bra (Cn), Italy
Fax: +39 0172 421293
Tel.: +39 0172 419611
servicecentre@slowfood.com

ZPŮSOB ÚHRADY
☐ Hotově    ☐ Převodem
Platební karta:  ☐ Visa   ☐ Mastercard 
Dávám sdružení Slow Food svolení s užitím mých osobních údajů výlučně pro 

vnitřní potřeby sdružení

Podpis ....................................... Datum ..........................

Ochrana biodiverzity potravin
BRÂNZÁ DE BURDUF PRESIDIA, RUMUNSKO

Pastevci ovcí v Transylvánii stále ještě připravují sýr 
tradičním způsobem z mléka historických plemen ovcí 
Turcanan a Tigae. Jedinečný sýr Brânzá de Burduf 
dodnes balí do jedlové kůry. Presidium zahájilo činnost 
v roce 2005; podporuje výrobce tradičního sýra a chrání 
jedlové lesy důležité pro jeho produkci.

Setkávání producentů a konzumentů
SLOW FOOD NA KOLE, KANADA

Na cyklistickém putování konvivia Slow Food Vancouver 
po Fraser Valley se setkalo 1500 účastníků, aby společně 
znovuobjevili místní produkty a gastronomické tradice. 
Navštívili rodinné farmy, setkali se s drobnými výrobci 
potravin, naučili se mnoho zajímavého a samozřejmě 
ochutnali dobrá domácí jídla a produkty tradičního 
zemědělství.

Slow Food realizuje po celém světě řadu 
aktivit, projektů a akcí na všech 
úrovních – od komunitní až po 
mezinárodní 

“…ochrana půdy, tradičního sýra nebo 
plemene hospodářského zvířete je 
nejlepším způsobem, jak chránit sebe 
sama a zajistit budoucnost příštím 
generacím…”

Vito Puglia, člen Slow Food 

Jako člen Slow Food můžete…



dobré
čisté
férové Slow Food začíná u každého z nás. 

V srdcích, myslích a žaludcích. Vzkvétá díky 
nadšení členů místních poboček - konvivií…

Konvivia šíří filosofii Slow Food a proměňují ji 
ve skutečnost. Každé z nich pořádá nejrůznější 
akce - ochutnávky, návštěvy producentů a 
zemědělských farem, konference a filmová 
představení, vzdělávací kurzy pro děti i dospělé, 
farmářské trhy...  Společně se dělí o radost z jídla, 
poznávání místních produktů a jejich výrobců. 
Hnutí Slow Food dnes tvoří 1300 konvivií na 
celém světě. 

Hnutí Slow Food vzniklo v roce 1989 jako reakce na 
šířící se globalizaci, stravování ve stylu fast food 
a zrychlující se životní tempo, mizení místních 
gastronomických tradic a zájmu lidí o to, co jedí, odkud 
jídlo pochází a jak jeho konzumací ovlivňují svět.
Dnes se k hnutí Slow Food hlásí více než 100 000 
členů ve 150 zemích světa, zapojených do místních 
poboček zvaných konvivia. Společně usilují o zachování 
a obranu místních kulinárních a potravinářských tradic. 
Pohled Slow Food na zemědělství, výrobu potravin a 
gastronomii je založen na pojetí kvality, vymezené třemi 
vzájemně propojenými principy – dobré, čisté, férové 

dobrá  čerstvá a chutná strava, která uspokojuje 
všechny smysly a je součástí kulturního dědictví lidstva   
je čistě a zdravě pěstovaná a vyráběná v harmonii 
s přírodou  
za férové ceny pro její producenty i konzumenty 

věříme, že každý má mít přístup k dobrému, 
čistému a férovému jídlu 

Zapomenutý recept 
je pro národ stejnou 
ztrátou jako zapomenuté 
slovo rodné řeči.

Slow Food spojuje 
potěšení a 
zodpovědnost 

Upečme 
spolu revoluci! 

Přidejte se ke Slow Food

• Nadace Slow Food pro biodiverzitu 
podporuje vzdělávání drobných výrobců potravin, chrání 
různorodost a místní kulinářské tradice po celém světě 
prostřednictvím nových ekonomických modelů: 
Presidia – 300 projektů udržitelné produkce potravin, 
Archa chuti – 800 regionálních produktů, 
Earth markets – farmářské trhy.

• Slow Food organizuje jedny z největších 
gastronomických akcí světa - Salone del Gusto, Cheese, 
Slow Fish, Slow Food Nation – a řadu menších projektů 
na obranu tradiční zemědělské a potravinářské výroby. 

• V roce 2004 vznikla Terra Madre Network, 
platforma umožňující drobným farmářům a výrobcům 
potravin vyjádřit svůj názor a spolu s kuchaři, 
vědci a spotřebiteli zkvalitnit systém produkce 
i konzumace potravin. 
Komunikace na globální, regionální i lokální úrovni 
podporuje celosvětovou výměnu zkušeností. 

• Místní konvivia, ve spolupráci s mezinárodním ústředím 
Slow Food a Terra Madre Network organizují ve školách, 
nemocnicích a dalších institucích projekty 
chuťového vzdělávaní. 

Slow Food je aktivní již více než
20 let  a je to vidět:

www.slowfood.com Pr
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