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Manifesto e regulamento
internacional

As fases do projeto
Em 2006, mais de 1.000 cozinheiros provenientes de 150 países se reuniram em Turim, durante o Terra
Madre, para construir as bases de uma aliança solidária com os pequenos produtores de todo o mundo,
tornando-se promotores e porta-vozes de uma agricultura boa, limpa e justa. Durante o evento, foi confirmado o papel fundamental dos cozinheiros na proteção da biodiversidade agroalimentar: os cozinheiros
são os melhores intérpretes de seu território e podem valorizar os produtos locais com sabedoria e criatividade, dando o devido valor aos guardiões da biodiversidade.
Nos anos seguintes, a rede Slow Food realizou vários projetos em vários países do mundo, partindo do entusiasmo despertado pelo encontro mundial das comunidades do alimento do Terra Madre e promovendo
o encontro e a troca entre cozinheiros e produtores de alimentos locais.
Em 2009, o Slow Food Itália lançou o projeto da Aliança entre os cozinheiros e as Fortalezas Slow Food,
com o objetivo de divulgar e promover as Fortalezas, mas também de envolver o mundo da gastronomia
na batalha pela defesa da biodiversidade, estimulando os cozinheiros a estabelecer uma relação direta com
os pequenos produtores.
A rede italiana de cozinheiros, produtores e a associação Slow Food se reuniu na Itália (no Parque Regional
da Maremma, na Toscana), em abril de 2012, realizando um debate de alto nível, indo além dos problemas
logísticos ligados à busca de produtos. Abordaram questões relativas ao futuro da gastronomia, ao papel
dos cozinheiros no futuro da agricultura e da pesca e possíveis formas de colaboração mais ativas com
todos os produtores, não apenas com os produtores das Fortalezas.
Durante 2012, a Aliança conseguiu adesões na Holanda e no Marrocos, e recebeu a solicitação de associações locais do Canadá, República Tcheca, Áustria, Suíça, França e México para iniciar o projeto.
Durante o Conselho Internacional do Slow Food, em Istambul, em 15 de junho de 2013, a assembleia
estabeleceu que o projeto da Aliança entre cozinheiros, Fortalezas e produtores locais é um projeto estratégico para a associação internacional, cujos objetivos são:
• Estimular o início e o fortalecimento de relações diretas (de trabalho, colaboração, amizade, solidariedade) entre cozinheiros e produtores;
• Valorizar os produtores das Fortalezas, da Arca do Gosto e das pequenas produções locais “boas, limpas
e justas”, protegendo a biodiversidade agroalimentar em risco de extinção;
• Divulgar a realidade dos pequenos agricultores e produtores artesanais e os seus conhecimentos;
• Promover a associação ao Slow Food, desenvolver e fortalecer a rede nas comunidades locais, aproximando produtores, cozinheiros e restaurateurs dos valores do Slow Food;
• Valorizar as tradições gastronômicas locais e os conhecimentos artesanais;
• Conscientizar sobre a necessidade de fazer escolhas de consumo sustentáveis;
• Traduzir concretamente (nas escolhas cotidianas) as campanhas internacionais do Slow Food (Slow Fish,
campanhas contra o desperdício de alimentos, contra os transgênicos, em favor da biodiversidade, em
defesa dos queijos de leite cru, das paisagens agrícolas, etc.)
• Apoiar concretamente, através de arrecadação de fundos, os projetos Slow Food em defesa da biodiversidade e as atividades da rede Terra Madre;
Para dar maior coerência e força ao projeto, e coordenar a sua divulgação nos países interessados, o Comitê Executivo Internacional do Slow Food autorizou a Fundação Slow Food para a Biodiversidade a redigir
uma carta de princípios gerais e um regulamento internacional, que deve ser cumprido pelas associações nacionais, regionais e outras formas de coordenação autorizadas que queiram desenvolver a Aliança
em sua região.
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Manifesto da Aliança de cozinheiros Slow Food
(o texto abaixo será inserido em um pôster, que será entregue aos membros da Aliança para que seja exposto em seus estabelecimentos)

“Todas as cozinhas do mundo devem ter a mesma dignidade. É preciso resgatar e difundir os produtos
locais e o conhecimento de como prepará-los: conhecimento que corre o risco de desaparecer junto à
biodiversidade que o inspirou; produtos suplantados por alimentos impostos pela indústria alimentar, por
uma agricultura intensiva, escrava da química e condicionada pelo mercado global. Esta é gastronomia
libertada”.


Carlo Petrini

Fazemos parte da Aliança de Cozinheiros Slow Food porque compartilhamos a filosofia Slow Food, a qual
nos comprometemos a apoiar e difundir. Lutamos para promover um alimento “bom, limpo e justo”,
ajudando objetivamente os projetos que defendem as culturas locais e a biodiversidade alimentar, um
patrimônio que deve ser preservado em todo o mundo.
A Aliança de Cozinheiros Slow Food é uma rede que reúne cozinheiros de todo o mundo.
Participar significa:
• Utilizar matérias-primas locais e de boa qualidade, fornecidas por agricultores, pastores, pescadores,
açougueiros, padeiros e artesãos que preservam técnicas e conhecimentos tradicionais, respeitando o
meio ambiente, a paisagem e o bem-estar animal.
• Valorizar as produções da região através das Fortalezas Slow Food, da Arca do Gosto, das comunidades
do alimento de Terra Madre, e dar visibilidade, dignidade e o devido valor aos produtores e seu trabalho.
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Regulamento Internacional da Aliança de Cozinheiros
Slow Food
O presente regulamento estabelece as diretrizes para o estabelecimento e gestão do projeto em nível
internacional, com a finalidade de desenvolver a Aliança de Cozinheiros Slow Food no mundo inteiro, de
forma coerente e mais forte.

Nome do projeto e logomarca
O projeto tem um único nome e logomarca internacional, para que a comunicação do projeto seja mais
clara e eficaz. A tradução do nome do projeto em idioma local é permitida, desde que previamente autorizada pela Fundação Slow Food para a Biodiversidade.
É permitida a inserção de um subtítulo no material gráfico e nas comunicações, com a finalidade de explicar que a Aliança é estabelecida com as Fortalezas, produtores locais, etc.
O nome é:
Aliança de Cozinheiros Slow Food
A logomarca da Aliança é a seguinte:

A logomarca é de propriedade do Slow Food, que o atribui às associações Slow Food que pretendem desenvolver o projeto da Aliança em seu território. As associações, por sua vez, concedem a logomarca aos
cozinheiros e restaurantes participantes do projeto (ver os termos de uso e documentos para a adesão ao
projeto no anexo)

Estabelecimento do projeto
O projeto pode ser estabelecido onde for solicitado por associações ou coordenadores nacionais ou, na
ausência de uma associação nacional, por coordenadores regionais, Convívios ou outros órgãos internacionalmente autorizados, assumindo o compromisso de gestão do projeto.
Os próprios órgãos que promovem a Aliança em nível nacional podem afastar participantes que desrespeitem as regras do projeto.

Autonomia de gestão
O projeto é gerido autonomamente pelas associações Slow Food dos diversos países, respeitando as regras
estabelecidas pela Carta da Aliança e pelo regulamento internacional.
É possível definir regras específicas adaptadas ao contexto territorial, social e cultural nacional ou regional
para inclusão no regulamento internacional (por ex., o número de produtos de Fortalezas a serem utilizados). Estas regras devem ser submetidas à ratificação da Fundação Slow Food para a Biodiversidade.
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Cozinheiros
Cozinheiros de qualquer formação e tradição podem participar da Aliança, desde que estejam interessados
a proteger, com sua atividade cotidiana, a biodiversidade agroalimentar, o conhecimento gastronômico e
as culturas locais. Podem trabalhar na cozinha de restaurantes de qualquer tipo, pousadas, hotéis, em casa
particulares ou informalmente, como em feiras e com comidas de rua. Em qualquer contexto, desde que
acessível a todos. A Aliança valoriza as tradições gastronômicas locais, mas não restringe as possibilidades
de expressão criativa dos cozinheiros, portanto, aceita cozinheiros com qualquer tipo de proposta culinária
(étnica, fusion, criativa, etc.). Contudo, as atividades devem ser caracterizadas pela busca da qualidade; e
a escolha de matérias-primas e o relacionamento com os produtores devem seguir a filosofia do projeto.
É importante que os cozinheiros saibam dar aos clientes informações sobre os produtos oferecidos, sobre
a sua origem, sobre os produtores, sobre as razões das suas escolhas gastronômicas e de sua adesão ao
projeto da Aliança e ao Slow Food.
Participando do projeto, os cozinheiros se comprometem a serem “justos” também em seus estabelecimentos, respeitando o trabalho e os direitos de seus colaboradores, pagando preços justos aos seus fornecedores.
Os cozinheiros que participam da Aliança se comprometem a promover e a desenvolver projetos em defesa da biodiversidade; a comunicar ao Slow Food, anualmente, iniciativas de arrecadação de fundos para
realização dos projetos da associação (Hortas na África, Fortalezas, Arca do Gosto); a divulgar e a apoiar as
campanhas do Slow Food. A escolha das iniciativas a apoiar e a organização de eventuais arrecadações de
fundos serão discutidas com as associações nacionais ou regionais que coordenam os projetos.
O nome do cozinheiro participante da Aliança será publicado no website, assim como os dados para contato, para iniciativas e eventos, ou simplesmente para poder visitar o seu estabelecimento – nome e endereço
do restaurante ou local onde trabalha, mostrando o seu empenho através de sua cozinha e suas escolhas,
telefone, e-mail e website.
Os cozinheiros participam do projeto através da associação ao Slow Food. Exceto o pagamento da assinatura anual da associação, a participação no projeto não tem custo algum.
A lista oficial de restaurantes e, eventualmente, de cozinheiros do projeto internacional está disponível no
website www.slowfoodfoundation.com/alliance.
O projeto do Slow Food envolve não apenas chefs individualmente, mas também associações ou redes de
cozinheiros já existentes, desde que tenham sensibilidade e projetos afins com os do Slow Food.

Produtos
Os cozinheiros da Aliança procuram utilizar o maior número possível de produtos locais “bons, limpos e
justos” (Fortalezas, Arca do Gosto, produtos das comunidades do alimento, dos Mercados da Terra ou
simplesmente de pequenos produtores locais), respeitando as estações.
Havendo um projeto das Fortalezas no país, os cozinheiros devem procurar usar, sempre que possível, pelo
menos uma Fortaleza (cada país pode estabelecer um número mínimo de Fortalezas, conforme a disponibilidade).
É possível participar do projeto mesmo não havendo Fortalezas no país, desde que exista uma rede autorizada de comunidades do alimento ou produtores locais com os quais o cozinheiro colabora regularmente.

5

Formas de divulgação dos produtos
Os produtos das Fortalezas devem incluir o símbolo das Fortalezas Slow Food

.

, enquanto os
Os produtos da Arca do Gosto podem ser indicados com o símbolo da Arca do Gosto
produtos das Comunidades do Alimento podem ser indicados pela logomarca do Terra Madre
.
Produtos adquiridos junto à produtores locais, que não fazem parte da rede Slow Food podem ser identificados com um asterisco (*) e texto explicativo ao lado, porém sem as logos oficiais.

A logomarca do Slow Food não pode ser usada em comunicações e materiais gráficos produzidos pelos
cozinheiros. A logomarca do Slow Food (nacional ou internacional) pode ser usada apenas pelas organizações da associação.

Relacionamento com os produtores
O Slow Food não comercializa produtos agroalimentares e não atua como intermediário com fins lucrativos, nem impõe a escolha de produtos, os cozinheiros do projeto têm liberdade de fazer contato direto
com os produtores e de comprar os produtos diretamente na propriedade ou através de intermediários
como selecionadores, afinadores e comerciantes.
Podem escolher os produtores que preferirem, consultando o catálogo oficial dos produtores das Fortalezas, publicado no site www.slowfoodbrasil.com/fortalezas
O nome dos produtores ou das cooperativas e associações das quais fazem parte deve constar no cardápio.
Caso o estabelecimento não tenha cardápio, é necessário encontrar uma forma eficaz para dar visibilidade aos produtores e para que os clientes interessados tenham acesso às informações de contato com os
produtores.

Comunicação
O projeto é identificado internacionalmente por uma logomarca e uma identidade visual comum, que
pode, eventualmente, ser adaptada às exigências de associações nacionais, com a colaboração do departamento visual da Fundação Slow Food.
No website da Fundação (www.slowfoodbrasil.com/alianca-de-cozinheiros), cozinheiros e associações
Slow Food podem baixar: adesivos, pôsteres, modelos de cardápios, folhetos e brochuras para divulgação
do projeto e PowerPoint para a formação da associação e apresentação do projeto em várias línguas.
O custo de impressão deste material é de responsabilidade das associações nacionais ou outras organizações autorizadas.
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Gestão do projeto
A Fundação Slow Food para a Biodiversidade é responsável pelas seguintes funções:
• diálogo com as associações nacionais (ou outros órgãos autorizados) para acompanhar o início do projeto e a autorização de eventuais regras integrativas relacionadas às diversas realidades nacionais;
• comunicação internacional (website, redes sociais, produção gráfica e material de divulgação para cozinheiros, etc.);
• coordenação das iniciativas, trocas e eventos internacionais;
• formação para o início de projeto, para selecionar e envolver cozinheiros nas diversas regiões.
A Associação Slow Food do Brasil é responsável pelas seguintes funções:
• participação dos cozinheiros na Aliança, depois da confirmação dos requisitos necessários;
• gestão do projeto em nível nacional, regional ou local, escolhendo um coordenador ou comitê de gestão;
• organização de manifestações e eventos nacionais;
• apoio ao projeto e arrecadação de fundos destinados aos projetos da rede Terra Madre, em nível internacional ou local;
• comunicação em nível nacional, regional ou local, em colaboração com o departamento de comunicação
internacional do Slow Food;
• atualização do catálogo de cozinheiros, publicado no website nacional, para que seja de acordo com o
catálogo internacional, publicado no website da Fundação Slow Food;
• controle do projeto da Aliança, garantindo a conformidade com os princípios inspiradores do Manifesto
e o atual regulamento no próprio território.
Os Convívios (se presentes na região) ou outras organizações locais reconhecidas pelo Slow
Food são responsáveis pelas seguintes funções:
• indicação e monitoramento dos cozinheiros e restaurantes que participam do projeto, realizando visitas
de fiscalização uma vez ao ano, pelo menos;
• distribuição de material gráfico aos estabelecimentos participantes (brochuras, pôsteres, adesivos, etc.);
• organização de eventos e manifestações locais;
• desenvolvimento das relações entre produtores locais e cozinheiros.
Na ausência de Convívios na região, as funções serão realizadas pela associação nacional da forma que for
escolhida.
O Comitê Executivo do Slow Food Internacional, que avaliou e aprovou o Manifesto da Aliança e
o regulamento internacional da Aliança, administra e decide, em última instância, questões relativas a
eventuais situações de conflito ou controvérsias não solucionadas localmente e situações nacionais (ou
regionais) que estejam fora dos percursos estabelecidos internacionalmente.
Bra, 16 de fevereiro de 2014
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Anexos
A) Uso das logomarcas

A logomarca da Aliança de cozinheiros Slow Food é utilizada nas publicações e materiais gráficos realizados pelo Slow Food em nível internacional e nacional e está disponível para os cozinheiros.
Cozinheiros e restaurantes podem utilizar a logomarca da Aliança nos cardápios e websites dos estabelecimentos ou do participante individual (com um link para a página do website da Fundação Slow Food para
a Biodiversidade, que apresenta o projeto da Aliança), mediante revisão e autorização prévia dos materiais
gráficos pela Associação Nacional.

A logomarca das Fortalezas Slow Food deve ser usada para identificar as Fortalezas nos cardápios dos restaurantes participantes do projeto. Não pode ser usada em qualquer outro contexto.
Em alguns países, o Slow Food autorizou o uso da logomarca das Fortalezas aos produtores das Fortalezas.
Esta autorização pode ser concedida somente mediante solicitação por parte das associações nacionais,
que se comprometem a cumprir uma gestão específica
(para mais informações: www.slowfoodfoundation.com/presidia).

Os cozinheiros podem utilizar a logomarca da Arca do Gosto para identificar os produtos que pertencem
ao catálogo internacional da Arca do Gosto, mediante revisão e autorização prévia dos materiais gráficos
pelos coordenadores nacionais Slow Food do projeto.
É importante que as logomarcas venham sempre acompanhadas de textos que ilustrem brevemente (se
possível, com links aos websites) o significado dos projetos.

A logomarca das Rede Terra Madre deve ser usada para identificar as Comunidades do Alimento já mapeadas, nos cardápios dos restaurantes participantes do projeto. Não pode ser usada em qualquer outro
contexto.
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B) Materiais para iniciar e gerir o projeto pela associação Slow Food local
• modelo de solicitação para início de projeto da Aliança, para associações nacionais e outras organizações
Slow Food locais
• formulário de adesão do cozinheiro à Aliança

C) Materiais gráficos e promocionais sobre o projeto da Aliança
• adesivos
• certificado de adesão à Aliança (“Manifesto da Aliança”)
• folhetos informativos sobre o projeto da Aliança
• textos para ilustrar os projetos da Aliança, das Fortalezas e da Arca nos cardápios
• modelo de cardápio
• quadro-negro-cardápio
• ppt formativo sobre o projeto da Aliança (para a associação local)
• ppt promocional do projeto da Aliança (para a divulgação do projeto para o público)

Obs.: Todos os materiais estão disponíveis online, na área de acesso aos coordenadores dos projetos locais.
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