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 1986 yılında Roma’nın 
(İtalya) simgesel 
meydanlarından biri olan 
İspanyol Merdivenlerinde 
uluslararası bir fast food 
zincirinin bir şubesinin 
açması sonucu ortaya 
çıkan tepkinin bir sonucu 
olarak Slow Food hareket 
ortaya çıkmıştır. 



 Slow Food yerel yemeklerin 
uluslararası fast food zincirleri ve 
çok uluslu tarım şirketleri 
tarafından oluşturulan hızlı yaşam 
kültürü nedeniyle yok olmasını 
karşı kurulan bir harekettir.  

 



 Fast food ve hızlı yaşam tarzına, yerel geleneklerin yok 
oluşuna ve insanların ne yediklerine, yedikleri yemeğin 
nereden geldiğine, tadının nasıl olduğuna ve yaptıkları 
yemek tercihlerinin dünyanın kalanını nasıl etkilediğine 
dair ilgilerinin azalmasına karşı Carlo Petrini tarafından 
kurulmuş bir harekettir. 
 



 Bütün insanların kendileri, yemeği 
yetiştirenler ve gezegen için iyi olan yemeğe 
erişimlerinin olduğu bir dünya vizyonuna 
sahiptir. 



 Slow Food herkes için; 
 iyi,  
 temiz ve  
 adil  
 yemeği teşvik eden üyelik sistemiyle çalışan 

uluslararası bir organizasyondur. 
 



 Yerel kültürümüzün bir parçası 
olan, duyularımızı tatmin eden İYİ, 
taze ve lezzetli mevsimlik 
beslenme; 

 Çevreye, hayvanların veya bizim 
sağlığımıza zarar vermeyen TEMİZ 
gıda üretimi ve tüketimi; 

 Tüketiciler için ADİL erişilebilir 
fiyatlar ve küçük ölçekli üreticileri 
için adil şartlar ve ücretler. 
 



 Slow Food hareketi kendine sembol olarak ‘Salyangoz’u seçer. 
Hayat içinde sürekli yiyerek ağır ağır ilerleyen salyangoz bir anlamda 
insanoğlunun yolculuğunu da temsil eder.  

 Yavaş, temkinli ancak kararlı ilerleyen ‘Salyangoz’ cüssesinden 
beklenmeyecek mesafeler aşar, aynı zamanda geçtiği yerlerde iz 
bırakır.  

 Slow Food hareketi de aynı sembolü salyangoz gibi çıkış 
noktasından bugüne inanılmaz mesafeler kat eder, izini takip 
edenleri yanıltmaz(www.slowfoodanadolu.com/). 



 Bugün dünyanın 153 ülkesinde 1300 convivium 
(yerel örgüt) ile yaklaşık 100,000 üyesi 
bulunmaktadır (www.slowfood.com/).  

 Slow Food her şeyden önce ciddi anlamda bir 
insan hakları hareketi niteliği taşır. Kurucu ve 
lider Carlo Petrini sadece doymanın değil lezzet 
almanın da bir insan hakkı olduğunu savunur. 

 Üretici haklarının korunmasının ve yaşam 
koşullarının iyileştirilmesinin gastronominin bir 
parçası olduğunu vurgular. 

http://www.cittaslowturkiye.org/wp-content/uploads/2011/10/kirmizi-2.jpg


 Soframızdaki her tabak doğrudan dünya sorunlarıyla 
ilintilidir. Bir tabak yiyecek sanıldığından çok daha 
fazla bilimsel ve sosyal alan ile bağlantılıdır.  

 Ziraat başta olmak üzere fizik, kimya, biyoloji, 
botanik, zooloji, genetik, tıp, ekoloji ve çevre bilimleri 
yiyeceğimiz her lokma ile ilgilidir. 

 Politika, ekonomi, jeo-politika kadar tarih, sosyoloji, 
antropoloji de tabağımıza koyduklarımızı yönlendirir.  



 Carlo Petrini ülke ülke gezerek fikirlerini yayıyor, mücadele ediyor 
ve aynı yakasında taşıdığı sembol salyangoz gibi geçtiği yerde iz 
bırakıyor.  

 Bilginin esas olduğunu ve öncelikle değerlerimizi tanımamız ve 
tespit etmemiz gerektiğini söylüyor ve bilinçli bir mücadele için 
herkesi yüreği iyi, temiz ve adil insanlar olmaya 
çağırıyor(www.slowfoodanadolu.com/). 



 Yavaş Beslenme Hareketi’ne destek 
olmak için 2003 yılında Terra Madre 
(Toprak Ana) hareketi başladı. 

  Uluslararası Gıda Toplulukları Ağı 
olan Terra Madre hareketi, 
küreselleşmenin tür ve kültür 
çeşitliliğini, yerel ekonomileri ve yerli 
bilgi birikimini yok ettiği 
düşüncesinden hareketle, küçük 
üreticileri bir araya getiren; 
geleneksel beslenmeye verilecek 
önem ile toprağa daha çok 
yaklaşılacağını, bunun da insanları 
rahatlatacağını öne sürüyordu. 



 Mart 1999’da, ülkemizde “Sefertası Hareketi” adıyla 
ortaya çıkan bir hareketten bahsetmekte yarar var. 

 Bu hareketin amacı da, Yavaş Yemek Hareketine paralel 
bir çizgide, evde yemek pişirilmesini ve aile sofralarını, 
hızlı beslenme olgusunun olumsuz etkilerine karsı 
toplumun bağışıklık mekanizması olarak görüyordu.  

 İsim ve sembol olarak seçilen Sefertası, gelenekselliği 
simgelemekteydi. 



 1980:Arcigola’nın çekirdeği olan Barolo Dostlarının Özgür ve 
Değerli Birliği Bra’da kuruldu. 

 1986:Arcigola Birliği, Piedmont’un Langhe Bölgesi’nde 
kuruldu. 

 1988:Arcigola’nın birinci Ulusal kongresi Siena’da 
gerçekleştirildi. 

 1989: Uluslararası Slow Food Hareketi, Paris Opera 
Comique’de kuruldu ve Slow Food Bildirisi on beş ülke 
delegesince imzalandı. 

 1990: Birinci Uluslararası Slow Food Kongresi Venice’de 
yapıldı. Osterie d’Italia’yla Slow Food yayına başladı. 

 1992: Slow Food Almanya Königestien’de doğdu. 
 1993: Slow Food İsviçre Zurich’de açıldı. 

 



 1994:Arcigola, Slow Food Milano Golosa’yı organize etti. 
Slow Food Arcigola üyeleri Palermo Kongresinde buluştu ve 
adını Slow Food İtaly olarak değiştirdi. 

 1996: Slow Food dergisinin ilk sayısı İtalyanca, İngilizce ve 
Almanca yayınlandı. 

 1997: Saying, Doing,Tasting Konferansı, Slow Food Taste 
and Food Education Projesi’nin başlangıcı oldu. Slow Food, 
Birinci International Quality Cheese Show’unu Bra’da 
organize etti. 2. Slow Food Kongresi Orvieto’da 
gerçekleştirildi. 

 1998:Slow Food, eski bir Savoy evini restore etmek amacıyla 
bir şirket kurdu. Otel, restoran ve bir şarap bankasının 
bulunduğu bu yer  University of Gastronomic Sciences oldu. 

 1999: Cheese Ikıncı kez Bra’da yapıldı. 
 2000: Slow Food America New York’da kuruldu. 

 



 2001: Yeni Slow Food siteleri açıldı. Cheese’in üçüncüsü 
Bra’da yapıldı. Çiğ sütten yapılmış peynirler savunuldu. 
Master of Food adında 20 dersten oluşan yetişkinlere 
yönelik bir eğitim projesi başlatıldı. 

 2002:Avrupa Komisyonu, Carlo Petrini’ye Sürdürülebilir 
tarıma katkısı nedeni ile Sicco Mansholt Ödülü’nü verdi. 

 2003:Slow Food Fransa, Montpellier’de açıldı. Cheese’in 
dördüncüsü Bra’da yapıldı. 

 2004: Genoa Slow Fish’e ev sahipliği yaptı. Terra Madre 
dünya gıda toplulukları buluşması 5000 delegenin 
katılımıyla Lavaro’da gerçekleştirildi. 

 2005: Slow Food İngiltere Kuruldu. 
 2006: Slow Food 20. yaş gününü Bra’da kutladı. 

 



Son Yıllarda Slow Fish ve Slow Wine 
 



 Eko-Gastronomi Turizmi: Tarım 
ve yemeğin üretim, satış ve 
tüketimini içeren tüm sosyal, 
psikolojik, kültürel ve politik 
öğelerle ilgili bir süreç olarak 
açıklanabilir. 

 Eko-Gastronomi çevreye duyarlı 
olarak yiyecek üretmektir. 



 Eko-Gastronomi; 
 Yerel yiyecek üretimini, bakkalları ve manavları 

yaşatmak, 
 Ev yemekleri yapımını yaşatmak, 
 Yerel mutfak bilgilerini gelecek kuşaklara 

aktarmak ve çocuklara lezzet eğitimi vermek, 
 Mutluluk ve çeşitlilik hakkı sağlamak, 
 Turizmin gastronomik özgünlüğüne ve topluluk 

refahına olumlu etkisini sağlamayı 
hedeflemektedir. 
 



 Sürdürülebilir turizmde gastronomi; turistlere 
sunulan yerel, özgün ve geleneksel yiyecek ve 
içecekle sınırlı tutulmaktadır. 

 Eko-gastronomi, bunun ötesinde bir anlam taşır. 
Var olan küresel yiyecek sistemlerinin 
sürdürülebilirlikleri sorun olması nedeniyle 
sorgulanmaktadır. Endüstriyel yiyecek bu durumla 
bağlantılı olarak çevresel, sosyal ve ekonomik 
problemlere sahiptir. Durum böyle olunca yerel 
yiyecek kaynaklarını ortaya çıkarmak önem 
kazanmaktadır. 



 Ekonomik kaçağı, dış kaynaklar yerine yerel 
dönüştürülebilir kaynakları kullanarak azaltmak. 
(Ör: paketleme için yerel materyal) 

 Finansal Kaynakları, sistem içinde yerel 
malzemeler ve hizmetler satın alarak 
dönüştürmek. (Ör: Otel işletmelerinin ve 
restoranların yerel yiyecekleri satması) 

 Yerel yiyeceğe ihraç edilmeden katma değer 
eklemek (Ör: Yiyeceği yerel olarak paketlemek) 



 Yerel Paydaşlar edinmek, insanlarda ve 
kurumlarda güven sağlamak (Ör: Yerel çiftçiler, 
üreticiler ve kooperatifler olarak yerel pazarlama 
ağları geliştirmek 

 Uygun olan yerlerde özellikle finansal, yetenek ve 
teknolojik dış kaynakları çekmek (Ör: Bölge 
dışındaki müşterilerle bağlantı kurmak için 
internet kullanmak) 

 Markalaşma ve tanıtım için yerel kimliği ve 
doğallığı vurgulamak (Ör: Etiketlere üretim yerini 
yazmak) 



 Çiftlik mağazaları, internet, çiftçi ve ürün pazarları, 
yerel aktiviteler, yiyecek ve şarap festivalleri ile 
tüketicilere doğrudan satış yapmak 

 Tüketici ve üretici arasında bir bağ oluşturmak (Ör: 
Çiftlikten satış, gazete ilanları, tüketicilerle sürekli 
iletişim yaratmak için web siteleri ve internet 
kullanmak) 





 1999 yılında Carlo Petrini ile Yavaş Yiyecek Hareketi’ne öncülük eden 4 şehrin 
belediye başkanı oluşturdukları ‘Yavaş şehir’ anlayışını şehirlere yaymaya 
çalışmışlardır. 

Bra 

Positano Orvieto 



  Aday şehir nüfusunun 50.000’den az olması 
şartıyla birlikte 5 alt başlıkta 59 kriterden 
oluşmaktadır. 

 
 Altyapı kriterleri 
 Çevre kriterleri 
 Sosyal ve kültürel değerler 
 Sürdürülebilirlik 
 Farklılık ve yerel bilinç 



 Seferihisar – İzmir (29 Kasım 2009)  
 
Yerel Sembolü: Mandalina 
 
Yerel Değerleri: Teos Antik Kenti, Sığacık 

Kalesi 
 
Yerel Yiyecekleri: Malina Tatlısı, Mandalina 

Çiçeği Balı, Ekmek Dolması, Nohutlu 
Mantı, Armola Peyniri  

Taraklı 



 Akyaka – Muğla (24 Haziran 2011)  
 
Yerel Sembolü: Çıntar Mantarı 
 
Yerel Değerleri: Kadın Azmağı Nehri, 

Gökova Körfezi 
 
Yerel Yiyecekleri: Çıtırmak, Çıntar 

Kavurması  

 

Taraklı 



 Gökçeada – Çanakkale (24 Haziran 
2011)  
 

Yerel Sembolü: Zeytin 
 
Yerel Değerleri: Kaleköy, Yıldızkoy, 

Zeytinli Rum Köyü, Meryem Ana 
Panayırı, Kaya Mezarları, Kaya 
Mezarları 

 
Yerel Yiyecekleri: Deniz Kestanesi, 

Geleneksel Ada Salatası, Bamyalı 
Levrek, Ispanaklı Kalamar  

 
Taraklı 



 Taraklı – Sakarya (24 Haziran 2011)  
 
Yerel Sembolü: Uhut 
 
Yerel Değerleri: Taraklı Evleri ve 

sokakları, Yunus Paşa Camii, Tarihi 
Han ve Hamam, Tarihi Hisar Tepesi 

 
Yerel Yiyecekleri: Keşkek, Köpük Helvası, 

Uhut Tatlısı  

 
 

Taraklı 



 Yenipazar – Aydın (24 Haziran 2011)  
 
Yerel Sembolü: Yel Değirmeni 
 
Yerel Değerleri: Yörük Ali Efe Müzesi, Beyler 

Kulesi, Alhan Hamamı 
 
Yerel Yiyecekleri: Ekmek Dolması 

(Seferihisar’ın ekmek dolmasından farklı 
olarak içerisinde ceviz, maydanoz ve soğan 
bulunmakla birlikte yoğurt ile servis 
edilmektedir), Et Lelengisi, Karnabahar 
Mücveri, Yavru Kavurması, Yenipazar Pidesi 
 

Akyaka 

Taraklı 



 Vize – Kırklareli (2 Haziran 2012) 
 

Yerel Sembolü: Ihlamur 
 
Yerel Değerleri: Vize Antik Tiyatrosu 

(Odeon), Küçük Ayasofya Kilisesi, Aya 
Nikola Manastırı, Vize Kalesi, 
Gözetleme Kuleleri 

 
Yerel Yiyecekleri: Oğlak Çevirme, Isırgan 

Otu Çorbası, Ihlamur Çiçeği Balı  
 

Taraklı 



 Perşembe – Ordu (21 Ekim 2012) 
 

Yerel Sembolü: Fındık 
 

Yerel Değerleri: Hoynat Adası, Yason 
Burnu, Kurtuluş Kalesi, Kurşunçal 
Ormanları ve Şelalesi, Çam Burnu 
Feneri 

 
Yerel Yiyecekleri: Pancar Çorbası, Mısır 

Çorbası ve Ekmeği, Melevcen Yemeği, 
Sütlücen (Sakarca) Kayganası, Hamsili 
Pilav 

 

Taraklı 



 Yalvaç – Isparta (21 Ekim 2012) 
 
Yerel Sembolü: Pisidia Antiocheia 

Antik Kenti 
 
Yerel Değerleri: Limenia Adası, 

Artemis Tapınağı, Eğirdir Gölü, 
Çınaraltı. 

 
Yerel Yiyecekleri: Hamursuz, Kabak 

Boranisi, Kesmikli Baklava  
 

Akyaka 

Taraklı 



 Halfeti – Şanlıurfa (15 Nisan 2013) 
 
Yerel Sembolü: Siyah Gül 
 
Yerel Değerleri: Rum Kale, Kanterma 

Mezrası Hanı, Gürkuyu (Norhut) 
Kilisesi. 

 
Yerel Yiyecekleri: Şabut Balığı Kebabı, 

Patlıcan Kebabı, Domatesli Kebap, 
Erik Tavası, İncir Kebabı, Mukaşşerli 
Pilav, Çağırtlak Kebabı  

 

Taraklı 




