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pularea geneticã, astfel încât consumatorii sã ºtie ce cumpãrã ºi ce
mãnâncã. Slow Food se doreºte o replicã la fast-food-uri, la viaþa contemporanã consumatã în vitezã, la dispariþia tradiþiilor gastronomice ºi
la înstrãinarea omului de naturã ºi de semeni. Drept simbol al miºcãrii
a fost ales melcul, una dintre cele mai lente fiinþe de pe Pãmânt. Primul
protest al Slow Food a fost organizat în capitala Italiei, când mai mulþi
cetãþeni au început sã mãnânce paste preparate în casã în faþa unui local
McDonald’s. În 1989 a devenit organizaþie internaþionalã, iar din 2009,
are filiale ºi în România. Slow Food este însã mai mult decât o pledoarie pentru mâncarea sãnãtoasã, ea redescoperã dimensiunea culturalã ºi socialã a mesei, promovând “Convivium”-ul, termen latin care
semnificã "festin, recepþie, banchet". Conviviumurile grupate sub sigla
Slow Food stabilesc relaþii cu producãtorii, realizeazã campanii pentru
a proteja produsele alimentare tradiþionale, organizeazã degustãri ºi
târguri, luptã pentru educarea gustului în ºcoli. Unul din cele mai
importante slogane Slow Food este „Apãrarea dreptului la gust!”.
Organizaþia coordoneazã un proiect numit “Arca Gustului”, concept
inspirat de Arca lui Noe ºi care implicã regãsirea vechilor reþete, a
legumelor, fructelor ºi a anumitor animale de crescãtorie care sunt pe
cale de dispariþie sau aproape cã au dispãrut. Alimentaþia de tip Slow
Food are un grad de prelucrare redus, este produsã prin metode
tradiþionale, din materii 100% naturale. Miºcarea pledeazã pentru consumarea mâncãrii în liniºte, pentru a ne putea delecta cu gustul ºi cu
aromele acesteia ºi pentru a regãsi sentimentul de satisfacþie ºi de
armonie interioarã. Adepþii Slow Food susþin cã lentoarea aduce un
spor de calitate, ca dovadã fermentarea lentã, care dã vinurilor ºi coniacurilor valori superioare, la fel întâmplându-se ºi cu multe soiuri de

bere, brânzã ºi cu unele tipuri de carne. Doctorii ne asigurã cã o asemenea încetinire a „turaþiei”, însoþitã de o alimentaþie conºtientã, reduce
la minimum riscul de infarct miocardic, de diabet ºi chiar cel de afecþiuni oncologice. În concluzie, puneþi piciorul pe frânã ºi aplicaþi din
când în când cuvintele pline de miez ºi umor ale lui Oscar Wilde:”Ce
bine e sã nu faci nimic, ºi asta foarte încet, ºi dacã se poate ºi pe
bani“…

Sfaturi Slow Food
pentru viaþa de zi cu zi:

• În loc sã alergaþi în drum spre lucru, mergeþi în pas alert. Inima va
lucra uniform ºi nu veþi fi expuºi la accelerãri bruºte ale pulsului.
• Nu faceþi toate treburile simultan, ci pe rând. Un asemenea ritm al
muncii este mai puþin stresant ºi cere mai puþinã energie.
• Savuraþi fiecare masã luatã. Timpul petrecut împreunã la masã
întãreºte legãturile între oameni.
• Mâncaþi mestecând îmbucãturile cu grijã. Mâncatul cu ziarul în
mânã, în faþa calculatorului sau a televizorului, în fugã, în maºinã, în
picioare, în barurile expres sau pe stradã este o practicã distructivã.
• Delectaþi-vã cu gustul ºi aroma mâncãrii. Astfel, veþi stimula secreþia
de sucuri gastrice, ceea ce va ajuta digestia.
• În loc sã consumaþi semipreparate, pregãtiþi-vã mâncarea din ingrediente cât mai puþin prelucrate. Alegeþi legume ºi fructe proaspete, dar
ºi prãjituri de casã, nu de cofetãrie.
• Înlocuiþi mezelurile cu carnea fiartã sau preparatã la cuptor.
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