Aliança Slow Food dos Cozinheiros
Declaração de adesão
A Aliança é uma rede que reúne cozinheiros do mundo inteiro, comprometidos com a defesa da biodiversidade, dos saberes gastronômicos tradicionais, das culturas locais e dos pequenos produtores que
preservam esses valores.
Os cozinheiros desempenham um papel fundamental na defesa da diversidade biológica e cultural dos
nossos alimentos. São os melhores intérpretes de seus territórios e podem valorizar os produtos locais com
sabedoria e criatividade, dando a justa importância aos guardiões da biodiversidade.
Os objetivos da Aliança são:
• Estimular a criação e o fortalecimento de relações diretas (de trabalho, colaboração, amizade, solidariedade) entre cozinheiros e produtores;
• Valorizar os produtos das Fortalezas, da Arca do Gosto e das pequenas produções locais “boas,
limpas e justas”, preservando, assim, a biodiversidade agroalimentar em risco de extinção;
• Apoiar e divulgar as pequenas propriedades agrícolas e artesanais;
• Promover a adesão ao Slow Food, desenvolvendo e fortalecendo a rede do Slow Food nas comunidades locais, aproximando produtores, cozinheiros e donos de restaurantes dos valores do Slow Food;
• Valorizar as tradições gastronômicas locais e os saberes artesanais;
• Conscientizar sobre a necessidade de fazer escolhas sustentáveis de consumo;
• Apoiar concretamente, mediante a organização de eventos e arrecadação de verbas, os projetos do
Slow Food em defesa da biodiversidade e as atividades da rede do Terra Madre.
• Apoiar concretamente (com as próprias escolhas diárias) as campanhas internacionais do Slow
Food (como a campanha em favor da pesca sustentável “Slow Fish” ou as campanhas contra o desperdício alimentar, contra os transgênicos, em favor da biodiversidade e dos queijos de leite cru, em defesa
das paisagens agrícolas, etc.);
Um cozinheiro que adere à Aliança, opta por:
• Matérias-primas locais e de boa qualidade fornecidas por agricultores, pastores, pescadores, açougueiros, padeiros e artesãos que preservam técnicas e saberes tradicionais, respeitando o meio ambiente, a paisagem e o bem-estar animal.
• Valorizar as produções virtuosas da região, através dos produtos das Fortalezas Slow Food, Arca
do Gosto e Comunidades do Alimento do Terra Madre; e dar visibilidade, dignidade e valor justo aos
produtores e seu trabalho.
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Os cozinheiros da Aliança comprometem-se a:
O cozinheiro
• Estabelecer uma relação direta com os produtores que fornecem as matérias-primas, sempre que possível (isto é, não apenas com os produtores das Fortalezas, mas também com outros pequenos fornecedores locais)
• Respeitar a sazonalidade na escolha dos ingredientes
• Divulgar e apoiar as campanhas do Slow Food (por exemplo: Slow Fish, Slow Cheese ou a campanha
contra o desperdício alimentar), fazendo escolhas coerentes.
El local
• Indicar o nome dos produtores que abastecem o estabelecimento no cardápio, principalmente no caso
dos produtores das Fortalezas e Comunidades do Alimento. Os produtores tem que  ser relacionados
numa página à parte.
• Exibir o material de comunicação do projeto da Aliança e indicar no website a adesão ao projeto da
Aliança.
• Comprometer-se a não utilizar, na comunicação do estabelecimento ou no cardápio, o logotipo institucional do Slow Food (o “caracol”)
• Organizar, no mínimo uma vez por ano, um evento dedicado ao projeto, revertendo parte do lucro aos
projetos Slow Food que protegem a biodiversidade, como ajuda para a realização dos projetos em defesa
da biodiversidade.
• Garantir condições de trabalho que respeitem os direitos dos colaboradores e uma remuneração justa
pelo trabalho dos produtores.
Os produtos
• Utilizar o maior número possível de produtos locais “bons, limpos e justos” na cozinha, por exemplo:
- produtos ligados a projetos Slow Food (Fortalezas, Arca do Gosto, Comunidades do Alimento)
- produtos locais de produções locais virtuosas, que respeitem o meio ambiente
• Usar regularmente os produtos das Fortalezas (nos países onde o projeto estiver em atividade), de acordo
com o número previsto pelo projeto no próprio país
• No caso de produtos das Fortalezas ou da Arca do Gosto, indicar os produtos com os logotipos fornecidos pelo Slow Food, comprometendo-se a utilizar somente nos produtos corretos e a utilizá-los segundo
as indicações estabelecidas no regulamento, sob pena de exclusão do projeto.
Os logotipos também devem ser incluídos na legenda, junto com as seguintes explicações:
- Logotipo Fortaleza Slow Food:
As Fortalezas são projetos do Slow Food que defendem as pequenas produções de qualidade que utilizam práticas tradicionais e que devem ser preservadas.
- Logotipo Arca do Gosto:
A Arca do Gosto é um catálogo de produtos que fazem parte da cultura e das tradições do mundo
inteiro e que estão em risco de desaparecer.
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O material de comunicação e os cardápios com os logotipos acima ou com o logotipo da Aliança Slow Food
dos cozinheiros e que não sejam preparados ou fornecidos diretamente pela Fundação Slow Food para a Biodiversidade ou Associação Slow Food no Brasil, devem ser aprovados previamente pela própria Fundaçãoou
pela Associação Nacional. A Fundação e o Slow Food Brasil disponibilizarão material de comunicação em
vários idiomas, que pode ser baixado do website: www.slowfoodbrasil.com/alianca-de-cozinheiros.
Por favor, preencha as fichas a seguir:
O COZINHEIRO
SOBRENOME
NOME
Sexo

□ masculino
□ feminino

Telefone / celular
Fax
e-mail
O cozinheiro desempenha outro
cargo no restaurante?

□ proprietário
□ diretor
□ responsável pelas compras
□ outro:

Data de nascimento
Nacionalidade
Idiomas falados fluentemente
Sócio do Slow Food?

□ Sim
□ Não

Convívio Slow Food (indicar)

O ESTABELECIMENTO / ESCOLA / INSTITUTO DE ENSINO
Nome do estabelecimento

Tipo

□ bar
□ restaurante
□ hotel
□ pizzaria
□ bistrô
□ cozinha de rua
□ catering
□ café
□ cozinheiro a domicílio
□ food truck
□ outro (indique):………………………………………………..................

Endereço
Cidade
País
Telefone
Fax
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e-mail
Website
Número de lugares

Propriedade do estabelecimento

□ Família
□ Sociedade
□ Cooperativa
□ Cadena
□ Outro (indique):……………………………………………………...........

O CONTATO DO PROJETO (se não for o próprio cozinheiro)
Sobrenome
Nome
Sexo

□ masculino
□ feminino

Telefone / celular
Fax
E-mail

Cargo no estabelecimento /
escola / instituto de ensino

□ Diretor
□ Dono
□ Responsável comunicação
□ Responsável compras
□ Outro (indique):……………………………………………………..

Idiomas falados fluentemente
Sócio Slow Food?

□ SIM
□ NÃO

Convívio Slow Food (indique)

A COZINHA

Descreva o tipo de cozinha
promovida / divulgada

Indique como o cozinheiro
adquire as matérias-primas
(é possível indicar várias
opções)

□ diretamente dos produtores
□ no mercado local
□ de distribuidores ou empresas especializadas
□ de grandes distribuidores
□ outro (indique):……………………………………………………….
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OS PRODUTOS

Fortalezas Slow Food

(http://slowfoodbrasil.com/fortalezas)
O cozinheiro já utiliza
produtos das Fortalezas no
cardápio?

□ SIM, regularmente
□ SIM, de vez em quando
□ NÃO, não há Fortalezas no meu país
□ NÃO, nunca utilizei

Em caso afirmativo, quais?
Indique o nome da Fortaleza
e o nome do produtor que
abastece o estabelecimento.
Antes de preencher visite o
site:
www.slowfoodbrasil.com/
fortalezas/fortalezas-nobrasil

A compra dos produtos das
Fortalezas é feita:

□ diretamente do produtor
□ do distribuidor
□ no varejo
□ online
□ outro (indique):……………………………………………………..

Eventuais observações sobre
o uso dos produtos das
Fortalezas

Arca do Gosto

(http://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto)
O cozinheiro já utiliza
produtos da Arca no
cardápio?
Antes de preencher visite o
site:
www.slowfoodbrasil.com/
fortalezas/fortalezas-nobrasil

□ SIM
□ NÃO

Em caso afirmativo, quais?
Indique os produtos
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A compra dos produtos da
Arca do Gosto é feita:

□ diretamente do produtor
□ do distribuidor
□ no varejo
□ online
□ outro (indique):……………………………………………………...................

Eventuais observações sobre
o uso dos produtos da Arca
do Gosto

Comunidades do Alimento
O cozinheiro já utiliza
produtos das Comunidades
do Alimento no cardápio?

□ SIM, regularmente
□ SIM, de vez em quando
□ NÃO, não há Comunidades do Alimento no meu país
□ NÃO, nunca utilizei

Em caso afirmativo,
quais? Indique o nome da
Comunidade do Alimento
e o nome do produtor que
abastece o estabelecimento.
Antes de preencher visite o
site:
www.slowfoodbrasil.com/
comunidades-do-alimento/
comunidades-brasileiras

A compra dos produtos das
Comunidade do Alimento é
feita:

□ diretamente do produtor
□ do distribuidor
□ no varejo
□ online
□ outro (indique):……………………………………………………...................

Eventuais observações sobre
o uso dos produtos das
Comunidades do Alimento

Produtos locais
O cozinheiro já utiliza
produtos locais no cardápio?

□ SIM
□ NÃO

Em caso afirmativo, como
são indicados? O nome
do produtor aparece no
cardápio?

A compra dos produtos
locais é feita:

□ diretamente do produtor
□ do distribuidor
□ no varejo
□ online
□ outro (indique):……………………………………………………..........
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Eventuais observações sobre
o uso dos produtos locais

OUTRAS ATIVIDADES
O cozinheiro faz o
estabelecimento fazem
parte de alguma associação
ou rede de cozinheiros? Em
caso afirmativo, indique o
nome e o website da rede ou
associação.
Em caso afirmativo, qual
a finalidade da rede/
associação?

O cozinheiro acompanha ou
promove iniciativas ligadas
aos temas das campanhas
Slow Food? Em caso
afirmativo, indique os temas:

□ pesca sustentável
□ queijos de leite cru
□ desperdício alimentar
□ bem-estar animal
□ sazonalidade
□ outro (indique): ……………………………………………………..

Indique algum outro exemplo
ou comente iniciativas
adotadas
O estabelecimento / escola /
instituto de ensino organiza
atividades de valorização,
promoção e educação sobre
os produtos, organizando
eventos ou colaborando
com os produtores? Em caso
afirmativo, indique um ou
mais exemplos
O estabelecimento / escola /
instituto de ensino conhece o
Slow Food?
Já colaborou com o Slow
Food localmente?

Os cozinheiros aderem ao projeto associando-se, individualmente, ao Slow Food.
Além da anuidade da associação, a participação no projeto não implica demais custos.
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Com a assinatura do presente documento, comprometo-me a aderir ao projeto da Aliança Slow Food
dos Cozinheiros e a aceitar que os dados fornecidos para as comunicações relativas ao projeto sejam
publicados no site:
www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-chefs-alliance/
www.slowfoodbrasil.com/alianca-de-cozinheiros
na seção onde constam os nomes de todos os participantes e dos estabelecimentos de referência.

Informativo de Privacidade
De acordo com o artigo 13 do Decreto-Lei Italiano 196/ 2003 em matéria de processamento de dados pessoais, o Slow Food
informa que, com a sua adesão ao projeto da Aliança, a associação está em posse de seus dados, oa quais,, segundo a lei, são considerados pessoais ou identificativos. Os dados são processados para fins de gestão, estatísticos, promocionais, mediante consulta,
processamento, comparação, interconexão, comunicação, divulgação e demais oportunas operações de tratamento. Os dados
serão processados por meio eletrônico, magnético ou impresso. O fornecimento dos dados é obrigatório para tudo aquilo que
for ligado aos deveres jurídicos e contratuais. O não fornecimento ou a recusa do consentimento quanto ao tratamento poderá
determinar a impossibilidade, para a Sociedade, de realizar as atividades ligadas ao projeto. Os dados poderão ser transmitidos
a pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela Sociedade, e a pessoas físicas encarregadas das operações de processamento dos
dados. Poderão também ser comunicados (na Itália ou no exterior) a: associados, órgãos de comunicação que divulgam publicamente as iniciativas da associação realizadas pelos subscritores do presente documento.
Informamos que, em relação ao processamento dos dados pessoais, o subscritor poderá exercer os direitos nos termos do artigo
7 do Decreto Legislativo italiano 196/2003.

Consentimento relativo ao tratamento dos dados
Em relação ao informativo acima, eu, abaixo assinado, autorizo o tratamento, comunicação e difusão dos meus dados pessoais,
na Itália e no exterior, por parte do Slow Food, para o cumprimento de suas atividades e finalidades.

					Data:
					Assinatura:

A ficha deve ser preenchida na sua totalidade e enviada para:
Fundação Slow Food para a Biodiversidade
Via della Mendicità Istruita, 14 – 12042 Bra (Cn), Itália
www.slowfoodfoundation.com – foundation@slowfood.it
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