Slow Food nedir?

Slow Food 25 yıldır
çalışıyor ve
bu gösteriyor ki…
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Üyelerimizin çeşitliliği bizi güçlü
kılan en önemli noktalardan biridir

Dünya genelindeki Slow Food ağıyla bağlantı kurun:
Facebook sayfamız:
www.facebook.com/slowfoodinternational
Twitter hesabımız:
@SlowFoodHQ
Güncel haber bülteni ve internet sayfamız:

www.slowfood.com

Herkesin iyi, temiz ve adil gıdaya erişim
hakkının olduğuna inanıyoruz:

Slow Food’a katılın

• İYİ: Taze ve lezzetli, duyuları tatmin eden ve yerel
kültürün bir parçası olan mevsimsel beslenme
• TEMİZ: Çevreye, hayvan refahına ve insan sağlığına
zarar vermeyen gıda üretimi ve tüketimi
• ADİL: Üreticiler için adil koşullar ve ekonomik gelir,
tüketiciler için ulaşılabilir fiyatlar anlamına gelir

Herkes için iyi, temiz ve adil gıda
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Slow Food herkese açıktır: şefler, çiftçiler, balıkçılar,
akademisyenler, üreticiler, tüketiciler ve daha
fazlası…

Daha fazla bilgi için…
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• 1500 konvivyum
• 2000 gıda topluluğu
• Uluslararası gençlik gıda ağı

Slow Food; gastronominin politikayla, tarihle,
tarımla ve aynı zamanda da farklı sosyal ve ekolojik
sorunlarla derinden bağlı olduğunda inanır. Tüm
dünyada gıda biyoçeşitliliğini ve geleneklerini
korumak için çalışıyor; üreticiler ve tüketiciler
arasında bağlar kuruyor ve gıda sistemimizi
etkileyen en önemli konular hakkında farkındalık
yaratıyoruz.
TUR-05-2014 Geri dönüştürülmüş ve ekolojik kağıda basılmıştır.

Günümüzde 150 ülkede milyonlarca kişi
uluslararası ağımızın bir parçasıdır:

Elisabeth Lanz

Slow Food, dünya genelinde farklı konularda
birçok uluslararası proje, kampanya ve etkinlik
gerçekleştirmektedir. Bu girişimler konvivyum adı
verilen ve Slow Food’un ana yapı taşları olan yerel
grupların faaliyetleriyle desteklenir.

Uluslararası ve halk destekli bir örgütlenme olan
Slow Food, 1989 yılında fast food ve hızlı yaşamın
yükselişine, yerel ve geleneksel gıdanın yok oluşuna
bir tepki olarak, insanları yedikleri gıdaların tadı,
nereden geldiği ve gıda seçimlerinin dünyanın geri
kalanını nasıl etkilediği hakkında bilinçlendirmek
amacıyla kurulmuştur.

Page title Slow Food’a üye olun!

Hemen bize katılın!

Kayıt Formu
(yenileme durumunda gereklidir))

yerel
uluslararası
gıda
destekleyin

Tam isim ..................................................................................................

© Nicola Robecchi

Tam isim ..................................................................................................

©
© Paola
Paola Viesi
Viesi

© Paolo Panzera

Üyelik Numarası ........................................................................

ÖDEME
☐ Nakit
☐ Çek

(iki kişilik üyelik için)

Kredi Kartı:

Cadde / Sokak ........................................................................................

☐ Visa ☐ AmEx ☐ Mastercard ☐ Diners

Şehir ................................................................................................................

Kart No

Bölge .........................................................................................................

|__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|

Ülke ......................................................................................................

Geçerlilik Tarihi |__/__|

Posta Kodu ..............................................................................................
Tel. ..................................................................................................................
Email .............................................................................................................

Yerel
bir konvivyuma katılın

Uluslararası ağın
bir parçası olun

Gıda biyoçeşitliliğini
koruyun

Slow Food’un Afrika’daki
çalışmalarını destekleyin

Çok kolay! Tek yapmanız gereken aşağıdaki dört Slow Food
üyeliğinden birini seçmek:

Slow Food üyesi olduğunuzda aynı zamanda yerel
bir konvivyumun parçası olursunuz. Bu gruplar
yaşadığınız bölgede sizinle benzer düşüncede
olan insanlarla tanışmanızı ve yerel gıda kültürünü
keşfetmenizi sağlar. Ortak yemekler ve tadım
etkinlikleri; yerel üreticilere ve pazarlara yapılan
ziyaretler; okul ve halk bahçelerinin kurulması;
konferanslar, festivaller, film gösterimleri
gibi etkinlikler ve eğitim faaliyetleri aracılığıyla
konvivyum üyeleri Slow Food felsefesini hayata
geçirmektedir.

Uluslararası Slow Food ağı, üyelerin dünyanın her
köşesindeki insanlarla deneyimlerini ve fikirlerini
paylaşabilmelerini sağlıyor. Bu ilişkiler, farklı gıda
gelenekleri ve kültürleriyle tanışırken aynı zamanda
mevcut gıda sisteminin alternatiflerini öğrenme imkanı
sunuyor. Slow Food olarak; Salone del Gusto, Terra
Madre, AsiO Gusto, Cheese ve Slow Fish gibi ağımızın
çeşitliliğini yansıtan ve dünyadaki benzerleri arasında en
önde gelen gıda etkinliklerini düzenlemekteyiz.

Slow Food gıda biyoçeşitliliğini korumak amacıyla
farklı girişimleri yürütmektedir. Kıta genelinde gıda
yetiştirilen binlerce okul ve halk bahçelerinin
kurulduğu Afrika projemiz; geleneksel peynirler,
tahıl ürünleri ve hayvan ırkları gibi yok olma tehlikesi
altında bulunan ürünlerin listelendiği Ark of Taste
(Nuh’un Ambarı) kataloğu; geleneksel yöntemlerin
ve bilginin korunması amacıyla doğrudan küçük
ölçekli üreticilerle birlikte çalıştığımız Presida
projeleri; tüketiciler ve üreticiler arasında kuvvetli
bağların kurulması sağlayan Yeryüzü Pazarları
bu girişimler arasındadır. Tüm bu uluslararası
girişimler yereldeki konvivyumlarımız tarafından
desteklenmektedir.

2014 yılında, Afrika’da 1000’den fazla sürdürülebilir gıda
yetiştirilen bahçe kurma hedefimizi gerçekleştirdik.
Okullarda, şehirlerde ve kıtanın dört bir yanındaki
köylerde kurulan bu bahçeler küçük ölçekli üreticilerin
emeğine hak ettikleri değeri vermekte; toplulukların ne
yetiştireceklerine, yiyeceklerine ve pazarlayacaklarına
kendilerinin karar vermesini sağlamakta ve yerel
ekonomileri desteklemektedir. Bahçeler sayesinde kıta
genelinde, Afrika’daki tarımın geleceğini değiştirmek
isteyen gençlerden oluşan bir ağ da oluşmuştur. Bu
projenin başarılı olmasını mümkün kılan en önemli
etkenlerden biri Slow Food üyelik ücretlerinden gelen
maddi destektir. Proje burada sona ermiyor elbette: Yeni
hedefimiz 10.000 bahçeye ulaşmak…

• Bireysel üyelik (Individual) – Herkese açıktır

Doğum Tarihi ............................................................................................

Kart Sahibinin Adı .............................................................................

İtalyan yasaları karar no 196/03 uyarınca kişisel bilgilerimin sadece Slow Food
Birliği amaçları ve faaliyetleri için kullanımına izin veriyorum.

(genç üyeler için gereklidir)

İmza ..........................................................................................................

Doğum Tarihi ............................................................................................

Tarih .......................................................................................................................

(İki kişilik üyelik için)

☐ Almanca ☐ Portekizce ☐ Rusça

Daha fazla bilgi için:
Slow Food Service Centre
Piazza XX Settembre, 5
12042 Bra (Cn), Italy

• Çiftlere özel üyelik (Couple) – Çiftler için üyelik seçeneği sunar

ÜYELİK TİPİ

Tel. +39 0172 419611
Fax: +39 0172 421293

Üyelik süresi 1 ya da 3 yıldır. Üyelik ücretleri ülkeden ülkeye değişmektedir.

Destekçi (Sustainer)

☐ 1 year

Genç üyelik (Youth)

☐ 1 year

• Destekçi (Sustainer) – Tavsiye edilen ücretten daha fazla katkıda bulunmak isteyenler için

DİL
☐ Fransızca ☐ İngilizce ☐ İtalyanca ☐ İspanyolca

• Genç üyelik (Youth) – 30 yaşın altındakiler için indirimli fiyat seçeneği sunar

Ülkenizdeki üyelik ücretlerini öğrenmek için lütfen slowfood.com/joinus
adresini ziyaret edin

w w w . s l o w f o o d . c o m

Bireysel üyelik (Individual) ☐ 1 year

Çiftlere özel üyelik (Couple) ☐ 1 year

☐ 3 years

servicecentre@slowfood.com
Veya yerel konvivyum lideri ile iletişime geçebilirsiniz.

☐ 3 years

