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Az Ízek Bárkája olyan élelmek online katalógusa, amelyeket az eltűnés veszélye fenyeget és a 
világ minden táján az ott található kultúrák és hagyományok részét képezik. 
A Bárka fedélzetén növény- és állatfajok mellett feldolgozott termékek is helyet kapnak, mert 
a növények és állatok biológiai sokféleségével együtt sajtok, kezelt - azaz pácolt, füstölt, sózott, 
fűszerezett - hústermékek, kenyérféleségek és édességek is eltűnőben vannak. Ezek a termé-
kek mind a gazdák és kézművesek tudásának kifejezői: olyan tudás ez, ami nem leírt receptek 
formájában létezik, hanem a generációk egymásnak átadott mesterségbeli tudása, készségek 
és gyakorlati módszerek komplex és gazdag öröksége. 
2012 októberében, Torinóban a Slow Food Nemzetközi Kongresszusa újra megerősítette a 
biológiai sokféleség központi fontosságát, és újraindította az Ízek Bárkája projektet, mint a 
mozgalom jövőjének, a Conviviumok /Convivium jelentése: társas étkezés, vendégség, lakoma; 
a Slow Food Convivium Slow Food tagok helyi csoportja, akik a Slow Food szellemében helyi te-
vékenységeket, rendezvényeket szerveznek/, a termelők és a közösségek bevonásának alapvető 
eszközét. A Nemzetközi Végrehajtó Bizottság felkérte a Slow Food Biodiverzitásért Alapítványa 
elnevezésű szervezetét (amely lényegében a Slow Food-nak a gyakorlatban cselekvő “karja” ), 
hogy dolgozza ki és koordinálja az Ízek Bárkája projektet, a Nemzetközi Technikai Bizott-
ság és a Nemzeti/Regionális Bizottságok segítségével, a Gasztronómiai Tudományok 
Egyetemével együttműködésben.

Mi az Ízek Bárkája? 
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Mi a célja?
A Bárkát azért hoztuk létre, hogy rámutassunk e termékek létezésére, felhívjuk a figyel-
met arra, hogy a kihalás veszélye fenyegeti őket és mindenkit cselekvésre szólítsunk fel, 
hogy segítsenek megvédeni e termékeket olyan módon, hogy: felkutatják, vásárolják és fo-
gyasztják őket; elmondják a történetüket; támogatják a termelőket; és bizonyos esetekben 
(mint amilyen a kihalással veszélyeztetett vadon élő fajok esete) elősegítik megőrzésüket és 
szaporodásukat. 

Az átfogó célkitűzés nem egy mag-bank, egy genetikai anyagokat tartalmazó gyűjtemény 
vagy egy hagyományos tudást kiállítás formájában bemutató múzeum létrehozása, hanem az, 
hogy újra felfedezzük és értéket tulajdonítsunk ezeknek az erőforrásoknak - a helyi gazdaságok 
támogatása érdekében.

1999-ben a Slow Food az Ízek Bárkáját használta az első Slow Food Presidiumok útjára indítá-
sához, és mind a mai napig egy adott terméknek a Bárkába való felvételre jelölése az 
első lépés ahhoz, hogy Slow Food Presidiummá váljék. 



Hol kezdjük?
Mindenkinek megvannak a maga kommunikációs csatornái, tapasztalatai, kapcsolati hálózatai. 
Először is fel kell idéznünk benyomásainkat, emlékeinket, hogy vajon találkoztunk-e szakmai 
pályafutásunk vagy magánéletünk során valaha olyan termékkel, amelyet ma már nem találunk 
meg a piacon vagy csak nagyon kis mennyiségben érhető el. 

Ne akarjuk újra feltalálni a kereket!
Nagyon fontos, hogy legyen róla tudomásunk, hogy a régiónkban folytattak-e már kutatást 
e téren, illetve léteznek-e a témával foglalkozó szövegek, fajtákat és tenyésztett állatokat 
számba vevő katalógusok, valamint szakácskönyvek. Nagyon hasznos lehet botanikus kertek; 
mag-bankok és fajta-gyűjtemények; mezőgazdasági oktatási intézmények; egyetemek és ku-
tató központok felkeresése. Mindezek nagyon érdekes kiindulási pontokat nyújthatnak. De ez 
nem elég.

Beszéljünk szakácsokkal, újságírókkal, gasztronómusokkal,  
szakemberekkel és termelőkkel
Még ha egy terméket meg is találunk egy katalógusban, az interneten, egy múzeumban, egy 
mag-bankban vagy egy botanikus kertben - ez még nem elegendő ahhoz, hogy javasoljuk az 
Ízek Bárkájába való felvételre. Az alábbi kérdésekre kell választ adnunk: “Létezik még ez a termék? 
Megtalálható-e jelenleg a piacon? És ha nem, előállítják-e még otthon?”

Hogyan határozzunk 
meg egy terméket 
a Bárka számára?



Nem kell a termelőket felkeresni
A Bárka a terméket választja ki, nem a termelőt. Ezért nincs szükség arra, hogy ismerjük a ter-
melőt, vagy felkeressük az adott gazdaságot. Felfedezhetünk Bárka termékeket úgy is, hogy 
beszélgetünk idős emberekkel, szakácsokkal, újságírókkal, szakemberekkel (pl. helyi állatorvo-
sokkal, agronómusokkal, élelmiszer-technológusokkal és antropológusokkal ), piaci árusokkal, 
stb. Természetesen, ha közvetlenül a termelővel beszélünk, részletesebb tájékoztatást kapha-
tunk, ez azonban nem alapvetően szükséges. 

Keressünk fel termelői piacokat
Nagyon fontos, hogy felkeressünk helyi piacokat: figyelmünket összpontosítsuk a kevésbé szoká-
sos, nem gyakran előforduló termékekre, és kérdezzük ki az árusítókat. Jegyezzük fel a termék ne-
vét (minden nyelven és dialektusban), vegyünk mintaképpen minden érdekes termékből, vigyük 
haza, kóstoljuk meg és mutassuk meg helyi szakácsoknak, agronómusoknak és idős embereknek; 
kérdezzük meg, hogy felismerik-e ezeket a termékeket, és azok megőrizték-e eredeti jellegzetes-
ségeiket, vagy az idő folyamán változtak. 

Sok kérdést tegyünk fel, sose álljunk meg az első válasznál
A Bárka termékek azonosítása, meghatározása és leírása szép és sikerélményt nyújtó feladat - de 
ugyanakkor nagyon összetett. Hasonlatos ez a munka az oknyomozó újságíróéhoz, azaz afféle 
“íz-feltáró nyomozás” ez. Egy termék ismertető leírása türelmet követel. Sok-sok kérdést kell fel-
tennünk, gyakran ugyanazt a kérdést sok embernek, összehasonlítva a válaszokat. Sose álljunk 
meg az első válasznál! Azok, akik előállítják, megfőzik vagy elfogyasztják az adott terméket, köny-
nyen figyelmen kívül hagyhatnak olyan részleteket, amelyek a számukra magától értetődőek. 
Úgyhogy mélyebbre kell ásnunk. Igen gyakran egy termék különlegessége éppen ezekben az 
apró részletekben rejlik: ilyen lehet pl. egy adott fűszer használata; az érlelés, fermentáció vagy 
füstölés módszere. Esetenként a közvetlen rákérdezés: “Állítanak-e elő bármilyen különleges 
terméket ebben a régióban?” vagy “Ismer-e olyan terméket, amelyet ma vagy régen fesztiválok 
alkalmával fogyasztottak?” típusú kérdések feltevése nem bizonyul elegendőnek.

Ehető növények, esetében le kell írni a növény alakját, súlyát, színét, ízét, stb. Ne álljunk meg a faj 
megjelölésénél (nem elegendő feljegyezni, hogy “paradicsom” vagy “cseresznye”): ki kell deríteni 
és fel kell jegyezni, hogy egy specifikus fajtáról van-e szó; ezt mi különbözteti meg más fajtáktól; 
kapcsolódik-e egy meghatározott területhez és milyen módon; helyi vagy kereskedelmi mag-
vakkal szaporítják-e; alapanyagként, hozzávalóként tartják-e számon bizonyos receptekhez, stb. 

Tenyésztett állatfajok, esetében le kell írni az állat jellegzetességeit - méret, szarvak formája, irha/ 
szőrzet színe, stb. - valamint ismertetni kell a tenyésztés célját, feljegyezve, hogy milyen termékek 
készülnek belőle (tőkehús, kezelt /pácolt, füstölt, sózott, fűszerezett/hústermékek, sajtok, stb.)

Feldolgozott termékek, esetében le kell írni, hogy hogyan állítják elő, beleértve a termelési 
folyamat egyes lépéseit, valamint jelezni kell, ha az alapanyagokat helyileg állítják elő. Kapcsoló-
dik-e a termék egy specifikus fajtához (pl. ha egy kenyérféleségről van szó, egy adott búza- vagy 
rozsfajta felhasználásával készül-e?); vagy egy helyben honos fajtához (pl. az adott sajtféleség 
vagy kezelt /pácolt, füstölt, sózott, fűszerezett/ hústermék egy helyben honos fajta által adott 
tejből vagy húsból készül-e?)

Sajt, esetében ki kell deríteni és fel kell jegyezni, hogy nyers tejből vagy pasztőrözött tejből készül.
7
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Kóstolás
A kóstolás a termék kiértékelésének alapvetően lényeges eszköze. Mindazonáltal nagyon fon-
tos, hogy a kóstolás szubjektív voltát is figyelembe vegyük. A kóstoló személyes preferenciái 
és kulturális háttere minden kóstolást befolyásolnak. 
Példaként: egy kolbász esetében csak összehasonlító kóstolás teszi lehetővé, hogy megálla-
pítsuk, hogy adott esetben az édesköményt csak egy termelő használja, mint saját személyes 
változatának az összetevőjét - mert akkor ez nem tekinthető az adott kolbászféleségre jellem-
ző egyik hagyományos összetevőnek.

Egy élelem érzékszervi észlelését az alábbiak határozzák meg:
• megjelenés / látvány
• szín
• állag / konzisztencia/ (folyékony, szilárd, ropogós, zamatos, puha, lágy) 
• íz (édes, sós, keserű, savas)
• aroma / illat

Legalább három elem érzékelésére van szükség, hogy rögzíthessük az élelem érzékszerveink-
kel érzékelhető / organoleptikus /tulajdonságait :
• egyensúly (a termék illat/aroma- és íz-komponensei közötti harmónia)
• területi jelleg /terrior/ (a termék képessége arra, hogy az eredet területéhez kapcsolódó or-

ganoleptikus jellegzetességeket kifejezésre juttassa)
• összetettség / komplexitás (az organoleptikus tulajdonságok hogyan bontakoznak ki a kós-

tolás folyamán).

Egy egyszerű termék esetében az orrunk és az ínyünk a kóstolás végén ugyanazokat az organ-
oleptikus tulajdonságokat érzékeli, mint az elején. Ezzel szemben egy összetett, komplex ter-
mék változáson megy át a kóstolás folyamán; az érzékelés kibontakozása hosszabban történik 
és tovább tart. 
A kóstolás valóságosabb eredményt hoz, ha összehasonlító kóstolást végzünk: egy adott ter-
méknek nem csupán egyetlen mintadarabját kóstoljuk, hanem több, különböző termelők által 
előállított termékeket. Az összehasonlító kóstolás lehetővé teszi az adott termék alapvető jel-
legzetességeinek, azoknak a tulajdonságoknak a megértését és azonosítását, amelyek a ter-
mék minden mástól megkülönböztethető identitását adja.
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1. A termékek rendelkezzenek érdekes tulajdonságokkal. A termékek lehetnek: 
háziasított fajok (növényfajták, őshonos/helyben honos tenyésztett állatfaj-
ták); vadon élő fajok (de csak akkor, ha a gyűjtés, feldolgozás vagy hagyomá-
nyos felhasználás technikáihoz kapcsolhatók); feldolgozott termékek.
Mik a háziasított fajok?
A vadon élő növények és állatok mellett vannak olyan növények és tenyésztett állatok, amelyeket 
az ember választott ki magának (szelekció). A háziasítással bizonyos fokig az ember ellenőrzése, 
irányítása alá kerül a természet, és így - mondhatni - családiasabb közelségbe kerül az emberhez 
(háziasítás = domestication; domus =ház szóból). A háziasítás nem csak magvak elültetését vagy 
állatok megszelídítését jelenti; a fogalom körébe tartozik a szelekció is, tehát az a folyamat, mely-
nek során növények és állatok megváltoztatására törekszünk mindaddig, amíg a lehető legjobban 
alkalmazkodnak a környezethez és jobb hozamot, nagyobb termést garantálnak.

Mi a termesztett fajta (vagy kultivár)?
A fajta (kultivár) olyan termesztett növények együttese, amelyek egyértelműen megkülönböz-
tethető morfológiai, fiziológiai, kémiai és kvalitatív jellegzetességekkel bírnak. A kultivár stabil 
fajta, amely egyedi, megkülönböztető jellegzetességeit akkor is megtartja, amikor szaporodik 
(reproduce) - magok révén vagy vegetatív módon, mint pl. oltással. Az őshonos vagy helyi 
fajták könnyen azonosíthatók és általában van helyi elnevezésük. Ezek gyakran egyes termelők, 
gazdák vagy közösségek által végrehajtott szelekció eredményei, amelyekre jellemző, hogy jól al-
kalmazkodnak az adott terület környezeti adottságaihoz. Következésképpen ezeknek a fajtáknak 
nagyobb a tűrőképességük, ellenállóak a környezeti stressz-hatásokkal szemben, és kevesebb 
olyan külső beavatkozást igényelnek, mint amilyen pl. víz, rovarirtók, műtrágyák, stb. alkalmazása. 
Szorosan kapcsolódnak az adott közösség kultúrájához (szokások, receptek, tudás, dialektusok). 

NÉHÁNY PÉLDA...

A Carla alma (Olaszország); az 
Öland-szigetről (Svédország) való 
barna bab; a Lorient káposzta (Fran-
ciaország); az Akkajid-aikon retek (Ja-
pán) őshonos fajták.    

Melyek a termék kivála-
sztásának kritériumai?
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Mi a növény populáció (vagy ökotípus)?
An ecotype is a population within a species (usually reproduced with seeds) that is genetically 
adapted to a specific territory, usually of a limited size. This definition resembles that of a na-
tive variety (or cultivar). The difference is that ecotypes do not have a precise genetic identity, 
stable and defined, and they are not part of official classifications or registers. However they 
are very important for the protection of cultivated biodiversity. It can happen that, if they are 
adequately studied and well selected, they can enter into the classification of a cultivar.

EGY PÉLDA. . . . . .
A Sibillini-hegyekből való, a Marche régióban (Olaszország) termesztett rózsaszín almák különböző fajtái.

Mi a tenyésztett állatfajta?
A tenyésztett állatfajta fogalma úgy definiálható, mint ugyanahhoz a fajhoz tartozó házi-
asított állatok olyan csoportja, amelyek meghatározott és azonosítható - az ivadékaiknak 
öröklődés útján átadott - külső jegyekkel rendelkeznek, és amelyeket az azonos faj más 
egyedeitől - jól látható jellegzetességek (méret, irha vagy tollazat színe, végtagok, szarvak, 
stb.) - alapján meg lehet különböztetni. Egy adott tenyésztett állatfajtát, mint ilyet akkor le-
het hivatalosnak elfogadottnak tekinteni, ha regisztrálva van. Egy tenyésztett állatfajta, mint 
olyan elismerése és az adott tenyésztett állatfajtához tartozó állatok regisztrálása általában az 
együttműködő gazdák közreműködésével történik.
Egy őshonos tenyésztett állatfajta egy adott - akármilyen nagyságú - területhez kapcsolódik, 
amely területen kitenyésztették vagy amelyhez az idő folyamán természetes módon alkalmaz-
kodott. Ezek a fajták rusztikusabbak és - még extrém környezeti feltételek között is - általában 
kevesebb gondozást és kevesebb élelmet igényelnek. Az Ízek Bárkája szempontjából fontos, 
hogy az adott tenyésztett állatfajta egy termékhez kapcsolódjon, mint amilyen a tőkehús, tej, 
sajt vagy kezelt /pácolt, füstölt, sózott, fűszerezett/, illetve feldolgozott hústermékek.

NÉHÁNY PÉLDA...

Mirandaise szarvasmarha, eredetileg a franciaországi Közép-Pireneusi régióban lévő Gers megyé-
ből származó húsmarha; az olaszországi Piedmont tartományból származó Saluzzo fehér tyúk; 
és a Norvégia észak-nyugati partvidékéről származó Villsau juh, az egyik legrégebbi juhfajta, ami 
fennmaradt Észak-Európában. 
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Egy-egy fajta egy adott, specifikus helyről származik, de néhány esetben - és ez általában akkor 
fordul elő, amikor a fajta némelyik jellegzetessége különösen hasznos és előnyös - akár a világ 
egy másik részére is exportálják a fajtát. Egy adott fajtát fenyegetheti a kihalás veszélye az ere-
deti származási helyén, és lehet ugyanakkor elterjedt a világ más részein; ilyen a Toggenburg 
kecske, amely eredetileg a svájci St. Gallen kantonból származik, de manapság sok más alpesi 
régióban is megtalálható. 

Mi az állat populáció?
A population is a group of individuals of the same species with related characteristics. Like in 
the case of breeds, the role of farmers is crucial in recognizing a population based on visibile 
characteristics (feathers or plumage, size, shape of the horns or tails, etc.) and behavior (pro-
ductivity, fertility, etc.) A population is to a breed what an ecotype is to a cultivar, that is, it is 
less established and not officially part of a breed registry. 

EGY PÉLDA. . .
A Mushunu csirke populáció Kenyában, és a Roccaverano és a Cilentana kecskefajták Olasz-
országban.

Miért lehet vadon élő fajt a Bárkába jelölni?
A Bárka olyan termékeket ismer el, amelyek egy közösség tudásához és kultúrájához kapcso-
lódnak. Valójában a Slow Food a biológiai sokféleséget nem csupán genetikai fogalomnak 
fogja fel, hanem - mindenek előtt - a kultúra (terület, know-how és hagyományos technikák) 
részeként értelmezi. Ha ez így van, akkor miért vesz fel a katalógusba vadon élő fajokat is? 
Azért, mert ezek a fajok gyakran vannak kapcsolatban hagyományos szüretelési/betakarítási, 
halászati vagy élelem-feldolgozási technikákkal és őshonos kultúrákkal. A vadon élő fajok 
megőrzése azt jelenti, hogy megvédjük azt a tudást, amelyet egy adott közösségen belül 
adtak át egymásnak, és amely tudás azoknak az ökoszisztémáknak a megőrzését szolgálja, 
ahol ezek a - bizonyos értelemben terméknek tekinthető - fajok élnek (ilyenek az erdők, 
hegyek és tavak). Az állatvilágban a nagy méretű egyedekkel jellemezhető, vadon élő fajok 
között a halak képezik a legváltozatosabb csoportot. Ez indokolja, hogy lehetőséget adunk 
egy adott hagyományos halászati technikával vagy tartósítási módszerrel (ilyen a sózás, szá-
rítás és füstölés) kapcsolatos halfajtáknak a Bárkába való felvételére.
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Néhány vadon élő fajhoz (termékhez) komplex technikák kapcsolódnak, ilyen a Manoomin 
rizs (USA), amelyet kenuval takarítanak be, azután szárítják és füstölik; vagy a vadkávé (Haren-
na, Etiópia), amelyet a napon szárítanak és azután pörkölnek. Mások egyszerűbb technikákkal 
vannak kapcsolatban, ilyen a havasi kakicsvirág (Cicerbita alpina, radic di mont), amelyet a he-
gyekben gyűjtenek és extra-szűz olívaolajban tartósítanak. Vadon termő termékeket gyakran 
használnak kozmetikai és gyógyítási, továbbá kulináris célokra.

Mik a feldolgozott termékek? 
A feldolgozott termék kifejezés sajtokra, kezelt /pácolt, füstölt, sózott, fűszerezett/ hústermé-
kekre, kenyérféleségekre, édességekre, italokra, lekvárokra, stb. vonatkozik, amelyek azzal a 
céllal alakultak ki, hogy tartósítsák (conserve) az élelmet (tejet, húst, halat, gabonaféléket, 
gyümölcsöket). Ez a sok-sok termék - a világ minden táján - a generációk egymásnak átadott 
tudásának a gyümölcse, a kreativitás és a mesterségbeli tudás eredménye. A legapróbb vari-
ációk is eredményezhetnek nagyon különböző élelmiszereket - gondoljunk csak a több ezer 
sajtféleségre, amelyek mindegyike ugyanabból a három összetevőből jön létre (tej, oltóanyag 
/rennet/, só), vagy a kezelt /pácolt, füstölt, sózott, fűszerezett/ hústermékekre, amelyeknél sok-
szor az egyetlen különbség az, ahogy a hentes feldarabolja a húst; vagy egy-egy fűszer hoz-
záadása; vagy az, hogy milyen fát használnak a füstöléshez. Az élelem készítésének kézműves 
technikái lehetővé teszik, hogy különleges, egyedi termékeket állítsanak elő, amelyek még a 
nyersanyag összetevőknél is beszédesebben mesélnek a helyi kultúráról, ugyanakkor még vé-
dik is a termelőket a szezonális ciklusok és a piac fluktuációja által okozott problémákkal szem-
ben. Gyakran előfordul, hogy helyi növény- és tenyésztett állatfajtákat úgy tudnak megőrizni, 
hogy a hozzájuk kapcsolható feldolgozott termékeket népszerűsítik és árulják (egy sajt vagy 
kezelt /pácolt, füstölt, sózott, fűszerezett/ hústermék megmenthet egy szarvasmarha-fajtát, 
egy kenyér megmenthet egy gabonafajtát, és így tovább). 
A Slow Food szemlélete szerint a feldolgozott termékek is a biológiai sokféleség fogalmába 
tartoznak, a tenyésztett állatfajtákkal vagy a vadon élő és a háziasított növényekkel együtt. 
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2. A termékeknek olyan tulajdonságokkal kell rendelkezniük, amelyek az 
érzékekre különleges, egyedi hatást gyakorolnak, amint azt a helyi hagyo-
mányok és felhasználási módok meghatározzák. 
A termék eredetét ismerni kell (Milyen területről származik: hegyvidékről vagy síkságról? Vá-
rosi vagy elszigetelt területről? Csapadékos vagy száraz éghajlatról? Szűk határok közé szorí-
tott vagy óriási kiterjedésű területről?). Az adott közösségekkel egyeztetni, konzultálni kell 
(Mindenki ismeri a terméket vagy csak kis számú ember? Nagyra tartott, értékesnek számító 
termék, amelyet fesztiválokra, ünnepnapokra szánnak, vagy a szegények étele?). Meg kell is-
merni és részleteiben is meg kell érteni a feldolgozási technikákat (A sajt nyers tejből vagy 
pasztőrözött tejből készült-e? A sajt az aludttej főzésével, vagy főzés nélküli nyújtásával készül? 
A sajt friss vagy öreg?), továbbá a tartósítási módszereket is (Füstölték, vagy szalmába cso-
magolták?, stb.)
Aztán természetesen meg is kóstoljuk a terméket az érzékeléssel észlelhető (organoleptikus) 
tulajdonságok kiértékelése érdekében. Egy termék akkor érdekes, ha komplex - ezen azt értjük, 
hogy a hatás a szájban bontakozik ki, az észlelt hatás változik és hosszan tart. A kóstolás feltár-
hat esetleges hiányosságokat vagy hibákat (avasság, túlzott savasság, stb.), meghatározhatja a 
fő organoleptikus tulajdonságokat (aroma, íz, állag / konzisztencia, stb.), megállapíthatja, hogy 
egyensúly és harmónia van-e a különböző íz- és szag-komponensek között, és hogy a termék 
jól kifejezi-e a származási területét és a tipológiáját. Bizonyos esetekben egy hiányosságnak 
vagy hibának tűnő részlet valójában az adott területen - a helyi ízlés vagy a tipológia szem-
pontjából - tipikusnak számít. Példaként: a keserű íz egy kecskesajt esetében hibának számít, 
de néhány alpesi tehénsajt esetében ez tipikus jellegzetesség.

Végső soron alapvető fontosságú, hogy figyelembe vegyük annak a közösségnek az ízlésvilá-
gát, ahonnan a termék származik. Egy afrikai kóstoló nehéznek találhatja, hogy megértsen és 
méltányoljon egy európai terméket, mint ahogy egy európainak nehéz lehet egy ázsiai termék 
megfejtése és nagyra értékelése. 

3. A termékeknek kapcsolódniuk kell egy területhez és egy adott közösség 
emlékezetéhez, identitásához és hagyományos helyi tudásához.
A terület a biológiai sokféleség kulcseleme. Nem elegendő az, hogy egy termék pusztán 
helyi legyen. A „helyi” jelző nagyon keveset mond egy terület vagy térség történelméről 
és hagyományairól. Az is lehetséges, hogy helyileg termesszünk mostanában bevezetett, 
nemesített / feljavított fajtákat, hibrideket vagy előállítsunk olyan termékeket, amelyeknek 
nincs is közük a helyi kultúrához.
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A számunkra érdekes termékek ezzel szemben éppen azok, amelyeket erős kapcsolat fűz 
a saját területükhöz, nemcsak az éghajlat és a környezet tekintetében, de a kulturális és 
történelmi és fizikai összefüggés-rendszer szempontjából is. 
A terület meghatározója a talaj, a levegő, a víz és az éghajlat együttese - de hozzátartozik a 
nyelv, a dialektus, a vallás, a kézművesség, az építészet és a táj is. Az eredete területétől mesz-
szire kerülve egy mag, egy zöldségféle, egy gyümölcsfa vagy tenyésztett állatfajta már nem 
más, mint egyszerűen csak genetikai anyag. 
Az ehető növényfajták és tenyésztett állatfajták a bennük rejlő lehetőségeket azon a terüle-
ten tudják a legjobban kibontakoztatni, ahol - az emberi tevékenységnek köszönhetően - az 
évszázadok során akklimatizálódtak. Ezért van az, hogy ezek a fajták ellenállóbbak és keve-
sebb külső beavatkozást (műtrágyák és rovarirtók a növények esetében; állatorvosi felügye-
let, víz és táplálék az állatok esetében) igényelnek. Ennek következtében fenntarthatóbbak, 
mind környezeti, mind gazdasági szempontból. Ha azt halljuk, hogy egy termék mindenütt 
egyforma, hogy nincsenek különbségek az egyik és a másik régió között, a hegyvidék és 
az alföld között, és így tovább (és ez a válasz gyakran elhangzik) - ne adjuk fel, kérdezzünk 
tovább. És rá is fogunk találni a különbségekre: az ok lehet a terep egyedi jellege; egy fű-
szernövény, amely csak egy adott völgyben fordul elő; egy speciális fűszer, és így tovább. 
A kihívás abban áll, hogy próbáljunk meg egy adott terméket és egy óriási területet precíz 
identitás révén összekapcsolni: lehet az egy sziget, egy hegység, egy folyó völgye vagy egy 
dombvonulat . Ha nem találunk különbséget, még a legapróbb részletben sem, akkor az azt 
jelenti, hogy a vizsgált termék nem is olyan nagyon érdekes. 

Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy termék hagyományosnak számítson?
Vannak szervezetek, amelyek rögzítették, hogy szerintük hány év elteltével lehet egy termé-
ket hagyományosnak minősíteni: ez lehet 50, 30 vagy csupán 25 év. A Slow Food álláspontja 
szerint egyszerűen csak az évek száma nem elegendő ahhoz, hogy egy termék hagyomá-
nyos voltát garantálja. Példaként: a Golden Delicious almákat szerte a világon (Chilétől Euró-
páig és Ázsiáig) termesztik, és a világ almatermésének 80 %-át teszik ki. Ez azonban mégsem 
hagyományos termék, mert a kapcsolata egy adott helyi közösséggel és területtel sokkal 
kevésbé fontos, mint a genetikai komponens (azaz a fajta, ami mindenütt a világon ugyanaz, 
és különlegesen stabil, mindenütt ugyanazokkal a jellegzetességekkel rendelkezik, teljesen 
függetlenül magától a területtől). Ugyanakkor az is tény, hogy ez a fajta már 100 éves, hiszen 
a fajtaként való azonosítása a 20. század elején történt. 
Ugyanez vonatkozik az őszibarack, szőlő, szilva, stb. óriási számban nyilvántartott kereskedel-
mi fajtáira, amelyek legalább ötven vagy hatvan évesek. 
A Slow Food erre a kérdésre úgy ad választ, hogy egy adott közösség kollektív emlékezetét 
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veszi figyelembe. Hogy eldönthessük, hogy egy termék hagyományosnak minősíthető-e, 
a következő kérdéseket kell feltennünk: „Egy adott helyi kultúrához tartozik-e a termék? A 
termesztéséhez, feldolgozásához és fogyasztásához szükséges tudást generációk adták-e át 
egymásnak?” Ezeket a dolgokat úgy deríthetjük ki, ha a közösség legidősebb termelőit keres-
sük meg és azt kérdezzük meg tőlük, hogy a terméket vajon már az ő szüleik és nagyszüleik 
is termesztették vagy feldolgozták-e. Egy válasz nem elegendő. Ellenőrizni kell, hogy közös 
emlékezetről van-e szó.
Néhány szempont, ami segítségünkre lehet: „Hagyott-e a termék bármilyen nyomot a he-
lyi kézművesek munkáin? Vannak-e olyan kézműves szerszámok, eszközök (fa, réz, kő, nád), 
amelyeket egy adott sajt készítésénél vagy tartósításánál, vagy egy adott gyümölcs szedé-
sénél vagy szárításánál használtak? Vannak-e mozsarak és kosarak, amelyeket valamelyik 
gabonaféle tárolására használtak? Jelen vannak- e az ezeket jelentő szavak a nyelvben, di-
alektusban vagy a helyi népdalokban? Megtalálható-e a termék már egy ideje a vásárokon 
és piacokon? Befolyásolta-e a helyi építészetet - vannak-e régi malmok, tejgazdaságok?” 
A közösség idős tagjainak a megkérdezése mellett érdeklődjünk az asszonyoknál, szaká-
csoknál, élelemmel foglalkozó újságíróknál, szakembereknél (agronómusok, állatorvosok, 
élelmiszer-technológusok, stb.) is. Nagyon fontos a rendelkezésre álló irodalom felkutatása. 
Vannak-e szakácskönyvek? Vannak- e a fesztiválokról, ünnepekről és helyi hagyományokról 
szóló könyvek? Vannak-e termék-katalógusok? Alapvető fontosságú, hogy ezt többször is 
ellenőrizzük, a lehető legtöbb információs forrást kutassuk fel. 

Lehet-e ugyanazt a terméket több országban is felvételre javasolni (nominálni)?
Igen, miután azonosítottuk a különbségeket, legyenek azok bármilyen csekély különbségek. 
A kézműves termékek sohasem teljesen egyformák, mert számos tényező befolyásolja őket: ten-
gerszint feletti magasság, talaj összetétele, éghajlat, helyi tudás, személyes kreativitás és így to-
vább. Ha egy termék több országban is előfordul azonos néven, akkor tovább kell kutatnunk. 
Példaként: a Ricotta nevű, speciális olasz sajtféleséget Szicíliában mindenütt készítik, de ha mé-
lyebbre ásunk, kiderül, hogy készülhet tehén-, juh- vagy kecske- vagy akár kevert tejből; lehet 
friss vagy öreg; sütött; füstölt; fügeágakkal megalvasztott, és így tovább. A kuszkusz (couscous) 
mindenütt ismert a Mediterrán térségben, de ha mélyebben vizsgáljuk a kérdést, a különböző 
gabonafélékből készülő variációk valóságos univerzuma tárul fel: búza, köles, rizs, kukorica, sőt 
még vízililiom-mag is lehet az alapanyag. És még a búzából készülő kuszkuszok is sokfélék, mert 
készülhetnek különböző helyi búzafajtákból, különböző szemnagyságú fajtákból, vagy ízesíthetik 
őket különböző fűszernövényekkel, levelekkel, gyökerekkel, stb. 
Amikor nincsenek nyilvánvalóan szembetűnő megkülönböztető jegyek, akkor az csak azért 
van, mert a különbségeket még nem tanulmányozták vagy írták le - nem azért, mintha nem 
lennének ilyenek. Az 1960-as években, Olaszországban kétféle bort különböztettek meg: 
vörösbort és fehérbort. Manapság a különböző borok egész univerzuma létezik, tükrözve 
a szőlőfajtát, a származási területet, az alkalmazott borászati technológiát és a termelők 
egyéni képességeit. A sokféleség népszerűsítése alapvető fontosságú a kistermelői gazda-
ságok megőrzése, megmentése érdekében. Az egyformaság vagy egyöntetűség szószólói, 
az ellaposodó, felületes gondolatok megfogalmazói (azok, akik kijelentik, hogy „ez a termék 
mindenütt egyforma”), azokat a termelőket kedvelik, akik nagy mennyiségben állítják elő 
termékeiket - a minőség feláldozása árán. Az a tény, hogy egy termék óriási területeken most 
széles körben elterjedt, gyakran ugyanazon név alatt, nem jelenti azt, hogy nincs veszélyez-
tetve mindazokon a területeken, ahol hagyományosan előállították.
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Felvehetjük a Bárkába a Boszniából és Hercegovinából származó szilva slatko-t (slatko= gyü-
mölcsből készült szerb édesség) és a Macedóniából származó vadfüge slatko-t is. Javasolhat-
juk felvételre a Libanonból származó Jabal Amel freekeh-et (freekeh = zöld, füstölt, megtört 
durum-búzából készülő gabonaétel), de a palesztinai Jenin-ben, és a szíriai Idleb-ben készülő 
freekeh-et is. Nominálhatjuk a feta sajtot (eredeti formájában), amely Görögország, Törökor-
szág és Macedónia különböző területein készül. Természetesen nem javasolható a dán feta, 
holott a világon a legnagyobb feta előállító üzem Dániában működik. 

 

4. Csak korlátozott mennyiségben előállított termékek javasolhatók
A „korlátozott mennyiségben” vagy a „kis léptékben” kifejezések jelentéséről nyílt, el nem döntött 
vita zajlik - az elfogadott definíciók száma csekély. Ez valójában relatív fogalom, amely egyrészt 
attól az összefüggés-rendszertől függ, amelyről szó van (egy Mediterrán sziget esete nagyon kü-
lönbözik az Amazon vidékétől); másrészt függ a termesztés / előállítás típusától (a hagyma term-
esztése nem hasonlítható a sáfrány termesztéséhez vagy egy öreg alpesi sajt előállításához) - és 
ezért rendkívül nehéz egy bizonyos számadat meghatározása vagy egy precíz formula felállítása. 
Az Ízek Bárkája esetében, (de olyan más projektek keretében is, mint a Presidiumok vagy a Föld 
Piacok /Earth Market/), olyan termékek kiválasztása érdekel minket, amelyek nem állíthatók elő 
tömeg- vagy ipari jellegű termelés formájában. Ezt a gyakorlatban legjobban talán a követke-
ző idézettel írhatjuk le: „Nem tudjuk kiszámítani, hogy mi a helyes, de nagyon jól tudjuk, hogy 
hogyan ismerhetjük fel a rosszat.” (Schumacher, 1973).
A Bárkába befogadott termékek egy specifikus területhez és egy adott közösség tudásához kap-
csolódnak, és pontosan ez a két elem az, ami a korlátaikat is kijelöli. Az előállított termék meny-
nyiségét egy bizonyos határon túl nem lehet úgy növelni, hogy alapvetően ne változna meg a 
termelés természete. Ha az elállított termék mennyisége túl nagyra nő vagy túl gyorsan növekszik 
(az idő is nagyon fontos változó), az azzal jár, hogy az adott terményt adó növény termőterülete 
is növekszik (ami a monokultúrás modell felé elmozdulást jelenti), a nevelt állatok száma meg-
sokszorozódik, a termelési módszerek intenzívebbé válnak. Más esetekben ez oda vezet, hogy 
az elsődleges anyagokat a termelési területen kívülről kell importálni (néha nagyon nagy távol-
ságból), és gépesíteni kell a termelési lánc sok, ha nem éppen minden lépését, ami viszont azt 
jelenti, hogy feladják a régi mesterségbeli tudást, azt kockáztatva, hogy nem is érik el ugyanazt a 
minőséget. Az Ízek Bárkája termékek, és nem termelők katalógusa. Éppen ezért nem szükséges, 
hogy az előállított termék mennyiségét pontos számadattal határozzuk meg (ami azonban olyan 
adat, amely alapvető fontosságú egy Presidium létrehozásához). Az azonban nagyon fontos, 
hogy legalább a mennyiség nagyságrendjét meghatározzuk, ha egy kézműves vagy ipari termék-
kel foglalkozunk. Aki ezt a koncepciót még jobban meg akarja érteni, olvassa el F. Schumacher 
közgazdász és filozófus 1973-ban megjelent Small is Beautiful című könyvét.
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5. Olyan termék legyen, amelyet a kihalás veszélye fenyeget.
Egy hagyományos termék eltűnésének kockázata lehet valós, más szavakkal küszöbön álló 
veszély, abban az esetben, ha a termék előállításához szükséges tudás és mesterségbeli kész-
ség már csak egy vagy néhány termelőnek, főleg időseknek van a birtokában. Egy sajt előál-
lításhoz, húsok pácolásához, füstöléséhez, sózásához vagy fűszerezéséhez, egy hagyományos 
édesség vagy sütemény elkészítéséhez nem elegendő a leírt - ha van egyáltalán - recept, vagy 
az egyszerű, szóbeli tájékoztatás. A hagyományos előállítási módszerek alkalmazása kézműves 
típusú munka, és ahhoz, hogy valaki ezeket a gyakorlatban megtanulja, évekig kell egy mester 
mellett dolgoznia. Meg kell tanulnia a szakmai fogásokat, el kell sajátítania a készségeket, ezen 
túlmenően azonban még egy olyan, pontosan meg sem fogalmazható érzékelési képessé-
get is ki kell fejlesztenie magában, ami képessé teszi arra, hogy a termék minőségét állandó 
szinten tartsa még akkor is, ha az előállítás körülményei (a hőmérséklet, a munka és az érlelés 
/ öregítés helyének páratartalma, az évszak vagy hónap, az állatok egészségi állapota, stb.) 
változnak. A kizárólag gépsoron vagy futószalagon történő, ipari jellegű termelés nem teszi 
lehetővé az egyéni értelmezést vagy kezdeményezést; éppen ellenkezőleg, olyan leegysze-
rűsített folyamatokat kíván, amelyek illeszkednek a termelés legtöbb szakaszában alkalmazott 
számítógépes technológiához. A kihalás veszélye akkor is valós, ha a terméket kizárólag ott-
honi fogyasztásra készítik. Vagy akkor, ha ultrahigiénés szabályok bevezetése folytán az érlelés 
vagy előállítás helyszínei, berendezései vagy anyagai - amelyek pedig fontosak az adott termék 
jellegzetessé tételében - hirtelen szabálytalannak minősülnek. A kihalás veszélye akkor is valós, 
ha a még most is előállított egységek száma csekély (néhány száz vagy ezer). Ha már ilyen 
kis számban meglévő egyedről van szó, nagyon nehéz a genetikai erózió folyamatának visz-
szafordítása. Intézmények, szakemberek elkötelezett közreműködését és pénzügyi forrásokat 
igényel az állattenyésztők támogatása , és a reprodukciós projektek finanszírozása. 
A kockázat potenciálisan áll fenn - más szóval közép- vagy hosszú távon következhet be - 
ha a termelők és fogyasztók társadalmi helyzete és az ökoszisztéma környezeti helyzete olyan, 
hogy a termelők számának az elkövetkező évek folyamán bekövetkező csökkenése előre je-
lezhető. A kockázatra sok és nagyon sokféle jel utalhat: a fogyasztási trendek változása; ha a 
piac már nem méltányolja az adott terméket és keveset fizet érte, fokozatosan csökkentve az 
elérhető profitot; a terület elnéptelenedése és a terméket hagyományosan előállítani képes 
emberek emigrációja új megélhetési források keresése céljából; a tudás generációk közötti 
átadásának eltűnése; és az illetékes intézmények odafigyelésének hiánya. A hagyományos ter-
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mékekhez hasonló ipari termékek, amelyek összezavarják és a homogén formában megjelenő, 
standard változatok felé irányítják a fogyasztókat, komolyan közelgő veszélyt képviselnek, mert 
gyorsan ki tudják szorítani a piacról a hagyományos termékeket, mivel ez utóbbiak sokkal se-
bezhetőbbek, törékenyek és kevesebb támogatást élveznek a hirdetések és a marketing terén.

Javasolható-e felvételre egy kizárólag otthoni fogyasztásra készített termék? 
Igen. Egy olyan termék, amely csak családi hagyományokat szolgál, de nincs jelen a piacon 
még abban az esetben sem, ha az igényt meghaladó mennyiségben készítik el, rendkívül 
törékeny rendszert képez, aminél fennáll a veszély, hogy egy generáción belül eltűnik. 
Példaként: a Balkánon és sok más volt szovjet köztársaságban korábban nem léteztek kis, 
magántulajdonban lévő vállalatok, csak nagy szövetkezetek vagy állami vállalatok voltak. 
Ezekben az országokban a kézműves termékek csak családi körülmények között élték túl ezt 
az időszakot, és most apránként térnek vissza a piacra.
Itt két különböző eset lehetséges. Az egyik esetben a terméket kizárólag családok készítik, 
saját fogyasztásra és nem árusítják, a másik eset az, hogy a termék megjelenik a piacon, de 
nem hiteles változatban, vagy egy már standard recept alapján, vagy más nyersanyagok fel-
használásával. Mindkét esetben nagyon fontos, hogy a családok által fenntartott terméket 
felvételre javasoljuk, mielőtt túl késő. Nincs szükség arra, hogy tudomásunk legyen arról, va-
jon a termék megfelel-e a szükséges kereskedelmi és higiénés követelményeknek. A termék 
ettől függetlenül helyet kaphat a Bárka fedélzetén. 

Ezeknek a kritériumoknak az értelmezése és alkalmazása során mindig 
figyelembe kell venni a különböző helyi körülményeket - a szóban forgó 
közösségek földrajzi, kulturális, társadalmi, szociális, gazdasági és politikai 
különbségeit.



Általános szabályok
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Egy adott termék felvételre jelölése során az alábbi általános szabályokat is be kell tartani.

A termék Bárkában szereplő neve minden termelő számára használható kell, hogy 
legyen; a név egyetlen termelőnek vagy kollektív jogi személynek sem képezheti 
egyedüli (magán) tulajdonát; a termék neve nem lehet márkanév. 
Az Ízek Bárkájának fedélzetén helyet kapó termékek ahhoz a közösséghez, ahhoz a területhez 
tartoznak, ahonnan származnak és ahol kifejlesztették őket; azokhoz a generációkhoz, akik ezt 
a tudást továbbadták és azokhoz, akik megőrizték. Ezek a termékek nem képezik egyetlen 
vállalat magántulajdonát sem. Bármilyen új vállalkozás vagy fiatal magánszemély, aki az adott 
területen él, rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy termessze, tenyéssze vagy átalakítsa a Bár-
kában lévő terméket. Az Ízek Bárkája tehát nem tartalmaz egyetlen, a magánszektorban re-
gisztrált vagy szabadalmaztatott márkanévvel rendelkező terméket sem.
Néhány gyakorlati példa: a Nutella nincs a Bárkában, de egy hagyományos gianduja csoko-
ládé-mogyoró krém benne lehet; Marlene almák nem kaphatnak helyet a Bárkában, helyet 
kap viszont az a sok száz almafajta, amelyek szerte a világon fennmaradtak és élnek ma is. A 
Huguenot (tehénsajt, amelyet egy dél-afrikai termelő talált fel, aki a terméknek kitalált, szerzői 
jogi védelem alá helyezhető fantázianevet adott) nem kerülhet be a Bárkába, de egy olasz 
caciovallo, egy lengyel oscypek,vagy egy francia öreg pélardon, vagy más, a saját közösségük 
tipikus sajtféleségei helyet kaphatnak. 

A Slow Food logo, név és márkajel (vagy ezek bármilyen variációja) használata a Bár-
ka termékek címkéin szigorúan tilos. A Slow Food márkajel és az „Ízek Bárkája” név 
korrekt használatát a Code of Use for Slow Food Logos (Slow Food Logók Használa-
tának Kódexe ) című - a Slow Food International Statute (Alapszabály) mellékletét 
képező dokumentumban szereplő irányelvek rögzítik. (www.slowfood.com/about-
us/key-documents)

A Bárka egy adott terméket választ ki, és nem egyéni termelőket. A Bárka nem tart igényt a ter-
melők tudására, a termelési láncban való részvételükre vagy ellenőrző-irányító tevékenységükre.
A Bárka céljára készített profil ismerteti a termék megjelenését / látványát, színét, ízét, de a teljes 
előállítási folyamat részleteinek az ismeretére nincs szükség. Egy egyszerű példával szemléltetve: 
egy, a Bárkába felvett almafajta ezt követően termeszthető bio-gazdálkodási vagy hagyomá-
nyos módszerekkel is. A Bárka arra szorítkozik, hogy felvázolja a profilt, ráirányítva ezzel a figyel-
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met arra,hogy a termék eltűnőben van. A Bárka lényegében egy vész-csengő, amely cselekvésre 
szólít fel mindenkit szerte a világon.

Mindezeket röviden összefoglalva tehát az a szabály, hogy a Bárkában szereplő termékek cím-
kéjén vagy csomagolásán sem az Ízek Bárkája vagy a Slow Food logója (a csiga), sem bármilyen
más, kapcsolódó projekt (mint a Biodiverzitásért Alapítvány, Presidiumok, stb.) logója nem hasz-
nálható. Az Ízek Bárkája projekt ismertetése más eszközökkel történhet: brosúrák, kiadványok, 
cikkek, weboldalak, stb.
A Slow Food számos országban létesített fontos kapcsolatokat szakácsokkal, akik - azon túl, hogy
részt vesznek és együttműködnek Slow Food tevékenységeiben - használják is az Ízek Bárkája 
és a Presidiumok termékeit, és a helyi kistermelők által termesztett vagy előállított termékeket.
A Slow Food arra bátorítja a szakácsokat, hogy étlapjaikon tüntessék fel a termelők nevét, hogy 
ezzel átláthatóvá tegyék és népszerűsítsék a Slow Food Szakácsok Szövetsége (Slow Food 
Chefs’ Alliance) projektet - hogy valóban sikerüljön létrehozni a biológiai sokféleség megőrzésé-
ért munkálkodó éttermek hálózatát.

A Szövetség a Presidiumok promóciója érdekében létrehozott projekt, de fokozatosan bővül, 
magába foglalva a Bárka termékeket, és általában a ‚jó, tiszta és fair’ szellemében dolgozó ter-
melők termékeit. Abban az esetben, ha a szakácsok specifikus Slow Food projektekből, mint az 
Ízek Bárkájából vagy Presidiumokból származó termékeket használnak, azt javasoljuk, hogy az 
étlapon tüntessék fel a termék nevét (vagy egy külön oldalon sorolják fel ezeket a termékeket) 
és egy mondatban ismertessék a szóban forgó projekteket. Más termékeket * karakterrel meg-
jelölve, lábjegyzetben utalni lehet a ‚jó, tiszta és fair’ szellemében dolgozó termelőkre.

A nyilvánosság számára készülő anyagokban mindenképen, minden esetben szerepeljen a
Szövetségről szóló ismertető.
További információ és a projekt szabályai megtalálhatók online:
www.slowfoodfoundation.com/alliance vagy írjanak az ark@slowfood.com címre.
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Hogyan javasoljuk 
egy termék felvételét?
Mindenki tehet javaslatot egy termék felvételére, anélkül, hogy szakember lenne, 
specifikus mesterségbeli tudással rendelkezne vagy Slow Food tag lenne. Javasol-
ni lehet az illető saját területéről származó terméket, de más közösségekből vagy 
akár más országból származó terméket is. A felvételre vonatkozó javaslatot (je-
lölést) egy - a Slow Food Biodiverzitásért Alapítványa /Slow Food Foundation for 
Biodiversity /  weboldalán található - egyszerű űrlap kitöltésével lehet benyújtani.
www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste

A Jelölési Űrlapot /Nomination Form/ el lehet küldeni - azokban az országokban, ahol ez lé-
tezik - a nemzeti / regionális bizottsághoz is, vagy közvetlenül a Slow Food Biodiverzitásért 
Alapítványa /Slow Food Foundation for Biodiversity / címére. Az Alapítvány weboldalán van 
egy lista azokról az országokról, ahol működik ilyen bizottság, és megtalálható minden olyan 
tájékoztatás a helyi munkacsoportok elérhetőségéről, amelynek a segítségével ezekkel kap-
csolatba léphetnek. 

Ez a két testület - a helyi bizottságok és a Slow Food Biodiverzitásért Alapítványa - vizsgálja 
meg, hogy a jelölés megfelel-e a projekt erre vonatkozó előírásainak, a jelölés kritériumainak. 

A Slow Food Alapítvány különböző országokból való tanácsadókkal működik együtt.
Ha a Jelölési Űrlap kitöltése hiányos, a javaslattevőtől további tájékoztatást kérnek.

Jóváhagyást követően a következő lépés az, hogy az online katalógusban közzéteszik a 
termék rövid ismertetését. 
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A projekt növekedését különböző - számos nyelven rendelkezésre álló - kom-
munikációs eszközök segítségével kísérhetjük figyelemmel 

www.slowfoodfoundation.org/ark
A Slow Food Biodiverzitásért Alapítványa weboldalán a projekt teljes körű és naprakész formá-
ban megtalálható - ez nem más, mint a jóváhagyott termékek online katalógusa, amelyben  az 
ország, a termék típusa vagy neve alapján kereshetők ki az adatok - a weblapon talál továbbá 
egy új, egyszerű és könnyen kitölthető Jelölési Űrlapot /Nomination Form/  is. A beérkezett 
jelölések, legyenek azok bármilyen nyelven, a „Jelölések a világ minden tájáról” /Nominations 

Hogyan tegyük ismertté 
az Ízek Bárkáját?
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from around the world/ című részben (szekcióban) találhatók, a projekthez hozzájárulók nevé-
vel és megjegyzéseivel együtt. Ebben a részben találhatják meg a beérkező jelöléseket. Egy 
„Gyakran Felmerülő Kérdések” (Frequently Asked Questions= FAQ) című oldal az érdeklődők ren-
delkezésére áll , aminek a segítségével irányíthatják tevékenységeiket és hozzájárulhatnak a 
projekt növekedéséhez.

Az Alapítvány weboldal honlapján a projekt híreit (újonnan belépő országok, jelölést benyúj-
tók tanúvallomásai, szakácsokkal készített interjúk, stb.) tesszük közzé. Ezért nagyon fontos, 
hogy tájékoztatást kapjunk helyi rendezvényekről (mint pl. Bárka termékek kiállítása egy vá-
sáron, a projekttel foglakozó találkozók, megbeszélések, konferenciák), érdekes kezdeménye-
zésekről és interjús tanúvallomásokról - mert ezek nagyszerűen gazdagítják a híreket és más 
szervezeteket is arra inspirálhatnak, hogy hasonló rendezvényeket szervezzenek.

Slow Food és Terra Madre nemzetközi hírlevél
A nemzetközi hírlevél, amelyet nyolc nyelven, szerte a világon 90.000 olvasónak küldünk meg 
rendszeresen, központi helyen foglalkozik a projekttel, és teret ad különböző tartalmak be-
mutatására (friss adatok az új országokra, termékekre vonatkozóan, fotó galériák, kvízek, stb.)  

Photo galéria és video tanúvallomások
A javaslattevők által küldött, valamint a Slow Food archívumából származó fotókat a Face-
book-on és a www.slowfood.com Multimédia szekciójában tesszük közzé. A videók is na-
gyon fontosak: mindenkit, aki tud filmet csinálni, felhívunk arra, hogy készítsen interjúkat a 
biológiai sokféleség őrzőivel. Videókat beküldhetnek egy adott termékre vonatkozó javaslat 
dokumentációjával együtt, vagy archiválható az Emlékek Magtárában, amely a helyi hagyo-
mányok, kultúrák és a biodiverzitás őrzőinek a tanúvallomásait tartalmazza. Ezeket az interjú-
kat a világ minden tájáról a Gasztronómiai Tudományok Egyeteme gyűjtötte össze.
(www.granaidellamemoria.it/index.php/en)
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Míg az Ízek Bárkája termékek katalógusa, a Presidiumok alapvető jellegzetessége a terme-
lőkkel való kapcsolat és egy - a termelőket támogató - kezdeményezés létrehozása. Egy Pre-
sidium indítása azzal kezdődik, hogy felkeressük a termelőt, megismerjük és megértjük, hogy 
hogyan dolgozik, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie, feltárjuk a társadalmi és kul-
turális összefüggés-rendszert, amelyben él - minderre szükség van annak érdekében, hogy 
sikerrel indíthassunk útjára egy promóciós kezdeményezést.

A Slow Food Presidiumok közvetlenül avatkoznak be a folyamatba, hogy megőrizzenek egy - a 
kihalás veszélyével fenyegetett (azaz a Bárkába felvett) -  terméket; és ennélfogva a Bárkába ke-
rülés és a katalógusba való felvétel után következő fázist képviselik. Természetesen lehetetlen 
annyi Presidiumot létrehozni, ahány termék a Bárkában van. Azt reméljük, hogy számos más 
szervezet és intézmény is mozgósítja eszközeit, hogy megmenthessük ezeket a termékeket.            

Mi a különbség a 
Presidiumok és az 
Ízek Bárkája között? 



This publication has been produced with the assistance of the European Union. 
The contents of this publication are the sole responsibility of the author and can  
in no way be taken to reflect the views of the European Union.
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