	
  

	
  

Eventos Slow Food
Diminuir a distância entre produtor e consumidor
Quem adere ao Slow Food, quer deixar de ser um mero consumidor, com um papel
passivo, e conhecer quem produz o alimento, saber como é cultivado, processado e
distribuído. Para reforçar a ligação entre coprodutores e produtores, o Slow Food
organiza feiras, manifestações e mercados. Os eventos promovidos pelo Slow Food vão
de pequenos encontros organizados localmente a grandes feiras internacionais que
atraem centenas de milhares de visitantes, jornalistas e operadores.
Salone del Gusto e Terra Madre. Organizado pela primeira vez em 1996, o Salone
Internazionale del Gusto é um dos eventos mais importantes do mundo dedicados a
produtores artesanais de alimentos e vinho, além de ser uma ocasião de trocas de
experiências para produtores e coprodutores de todo o mundo.
Com o passar dos anos, o Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre – o encontro
mundial das comunidades do alimento, que desde 2004 é ligado ao Salone –
aproximaram-se cada vez mais, confirmando que prazer e responsabilidade devem ser
ligados de forma indissolúvel. Em 2012, pela primeira vez, os dois eventos passaram a
ser um evento único: Salone del Gusto e Terra Madre, apresentando juntos a
extraordinária diversidade dos alimentos provenientes de cinco continentes, com
exemplos positivos de produtores bons, limpos e justos. Além da oportunidade de provar
e apreciar alimentos e vinhos de qualidade e participar das inúmeras atividades
propostas, que sempre foi um dos alicerces do Salone, houve também a possibilidade de
conhecer homens e mulheres das comunidades do alimento do Terra Madre que cultivam,
pescam e criam estes produtos extraordinários. A última edição, realizada no Lingotto
Fiere, em Turim, em outubro de 2014, atraiu 220.000 visitantes de mais de 60 países,
contando com a participação de 3.000 delegados do Terra Madre de 160 países. Durante
o evento foi montado um grande mercado com mais de 1.200 expositores de 100 países,
entre os quais, 300 produtores das Fortalezas Slow Food e 400 comunidades do alimento
do Terra Madre. Salone del Gusto e Terra Madre é realizado a cada dois anos, nos anos
pares, e a próxima edição será em Turim, Itália, em outubro de 2016.
Slow Fish. Em Gênova, na Itália, por ocasião do Slow Fish, pesquisadores, acadêmicos,
pescadores de pequena escala, representantes de entidades públicas e apaixonados
discutem a produção pesqueira sustentável, o consumo consciente de peixe e a proteção
dos delicados ecossistemas marinhos e de água doce. Um grande mercado,
conferências, encontros, oficinas e degustações tornam o Slow Fish um evento único,
dedicado inteiramente ao mundo da pesca e às suas temáticas. O evento realiza-se a
cada dois anos, nos anos ímpares, e a próxima edição será realizada em Gênova de 14 a
17 de maio de 2015.
Cheese. Ponto de referência internacional para queijeiros artesanais e apaixonados por
queijo de todo o mundo, Cheese destaca e mantém viva a diversidade da produção
artesanal de produtos lácteos através das histórias únicas que estão por trás de cada
produto - pessoas, raças, territórios e métodos de produção. Entre as muitas batalhas
vencidas pelo Cheese, destacamos o resgate da reputação do leite cru entre os
consumidores e sua confirmação como elemento fundamental do sabor e do terroir de um
	
  

	
  
	
  
queijo. A edição de 2013 teve um sucesso muito além das expectativas, com seus
250.000 visitantes que animaram as ruas da cidade durante o dia todo. Consumidores
curiosos escolheram diversos queijos das bancas dos expositores e dos produtores das
Fortalezas, visitantes degustaram comidas de ruas e, ao mesmo tempo, nas salas
organizadas em toda a cidade, realizaram-se cursos de Masters of Food, Laboratórios do
Gosto e inúmeras conferências, atividades didáticas voltadas para toda a família, e uma
série de eventos no Café Literário e na Casa da Biodiversidade. A próxima edição será
realizada em Bra, na Itália, de 18 a 21 de setembro de 2015. 	
  
	
  
AsiO Gusto. Na Coreia do Sul,	
  em Namyangju, próximo a Seul, de 1 a 6 de outubro de
2013, foi realizado, pela primeira vez, o “AsiO Gusto”, um evento que reuniu dezenas de
produtores de pequena escala procedentes da Ásia e Oceania. O público teve a
oportunidade de descobrir produtos extraordinários, de conversar com os expositores e de
participar do rico calendário de atividades. A primeira edição de “AsiO Gusto” atraiu um
número extraordinário de visitantes, cerca de 500.000, além de produtores e delegados
de mais de 40 países da Ásia e da Oceania, chamando a atenção da mídia local e dando
um grande impulso ao crescimento do Slow Food naquela região do mundo. Devido ao
grande sucesso, o evento passará a ser um encontro bienal, com a próxima edição
planejada para o mês de outubro de 2015.
Markt des Guten Geschmacks. O “Mercado do Gosto”, organizado pelo Slow Food
Alemanha, é realizado todos os anos, durante quatro dias, em abril. Esta surpreendente
feira reúne produtores artesanais e comerciantes, oferecendo oficinas, palestras, passeios
e jantares. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer as iguarias de 400 produtores
de pequena escala, unidos pela sua proximidade à filosofia do Slow Food do bom, limpo e
justo. O programa inclui várias atividades: Laboratórios do Gosto, caças ao tesouro para
crianças e uma série de seminários e palestras. O Markt des Guten Geschmacks é
organizado pelo Slow Food Alemanha, em parceria com a Feira de Stuttgart. A nona
edição será realizada de 9 a 12 de abril de 2015, em Stuttgart.
Slow Food Market. O evento Slow Food na Suíça foi realizado pela quarta vez em
Zurique, de 14 a 16 de novembro de 2014. Esta última edição teve um sucesso
inesperado, com 212 expositores e um número de visitantes que ultrapassou, em 25%, o
número da edição anterior, alcançando um total de 12.000 pessoas. O evento visa
favorecer o diálogo entre consumidores e produtores, graças ao grande mercado de
produtos locais e, sobretudo, através de Laboratórios do Gosto, palestras e atividades
para crianças, para que quem compra tenha maior consciência, transformando-se em
coprodutor. A próxima edição será realizada em Zurique de 13 a 15 de novembro de
2015.
	
  

	
  

