
سفينة التذوق 
كیف تصنع أكبر كتالوج للنكھات في العالم: تراث  

یجب اكتشافھ والحفاظ علیھ. 



 "Piero Sardo، وبییرو ساردو "" Raffaella Ponzio، ورافاییال بونزیو "" Serena Milanoسیرینا میالنو "من إعداد:
 Laura، والورا دراجو ""Silvia Ceriani، وسیلفیا تشیریاني ""Francesca Baldereschiفرانشیسكا بالدیریسكي "  بالتعاون مع:

Drago"" وإلیونورا جیانیني ،Eleonora Giannini"" وأورسوال ھدسون ،Ursula Hudson "" ولودوفیكو روكاتیلو ،Ludovico 
Roccatello"" وفیرونیكا فینیتسیانو ،Veronica Veneziano" 

بیدجي ""Carlo Bazzocchiكارلو باتزوكي "  العلمیة:  -االستشارة الفنیة    Sergio، وسیرجیو كابالدو ""Daniele Bigi، ودانییلي 
Capaldo"" كرافیرو  وماورو   ،Mauro Cravero "" جریكو  وسیلفیو   ،Silvio Greco"  ،" إنفاشیلي   Federicoوفیدیریكو 

Infascelli" " نیكوالندي ""Paola Migliorini، وباوال میلیوریني ""Gwyn Jones، وجوین جونز  ولوكا   ،Luca Nicolandi" ،
" بیانو  بیري ""Cristiana Peanoوكریستیانا  بیروني ""Giovanni Perri، وجیوفاني  ، وفرانشیسكو  "Andrea Pieroni، وأندریا 

" Francesco Sottile" سوتیلي
" Alessia Paschettaألیسیا باسكیتا "التصمیم الجرافیكي والصور التوضیحیة:

 Marco، وماركو بروتسو ""Livio Bersano، ولیفیو بیرسانو ""Xavier Bartaburuإكزافییر بارتابورو "© الصور الفوتوغرافیة:
Bruzzo"" وھیلدي بویر ،Hilde Buer "  تشاندرا "، وكونالKunal Chandra" " وجیوسیببي كوكو ،Giuseppe Cucco" وإیفو ،

" " " Ivo Danchevدانتشیف  فاسینو  وجیوسیببي   ،Giuseppe Fassino"" مسماین  ومیكیلي   ،Michèle Mesmain" وأولیفر  ،
" ""Oliver Miglioreمیلیوري  مونتانارو  أندریا  وباولو   ،Paolo Andrea Montanaro"بیرول وألبرتو   ،" ، "Alberto Peroliي 

" Paowola Vies، وباوال فیز ""Francesco Sottile، وفرانشیسكو سوتیلي ""Henriette Smithوھنریت سمیث "
تدویره. -كارو (كونیو)  -المطبعة الطباعة: ُمعاد ورق على الطباعة تمت

 2022محدث بتاریخ ینایر/كانون الثاني 

 المحتويات 
؟سفینة التذوقما ھي

ما ھو ھدفھا؟ 

كیف یتم تحدید منتج للسفینة؟ 

ما ھي معاییر اختیار منتج؟ 

القواعد العامة 

كیف یمكن ترشیح منتج؟  

كیف یمكن التواصل مع سفینة التذوق؟
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 ؟سفينة التذوق ما هي
سفینة التذوق ھي كتالوج للمنتجات التي تنتمي إلى ثقافة وتقالید العالم كلھ والمعرضة لخطر االنقراض. 

من   فصائل  السفینة  على  إلى  تصعد  باإلضافة ألنھ، المعالجة، األطعمة بعض أیًضا ولكن والحیوانات، النباتات
والخبز،   المقددة، واللحوم األجبان، أنواع بعض أیًضا االنقراض على توشك والحیواني، النباتي البیولوجي التنوع

ب وغنیة  معقدة  ولكنھا  المكتوبة  غیر  والحرفیین  المزارعین  معرفة  عن  تعبیر  والممارسات  والحلویات:  المھارات 
المتوارثة عبر األجیال. 

أكتوبر   لل2012في  الدولي  المؤتمر  أعاد  تورینو،  في  "فوود(سلو    ءالبطي   طعام،   (Slow Food على التأكید   "
" كأداة أساسیة للجمعیة  Arca del Gustoمركزیة التنوع البیولوجي، وأعاد بقوة إطالق مشروع سفینة التذوق "

المحلیة.إلشراك   والمجتمعات  والمنتجین،  اللجن   القطاعات،  التنفیذیة  كلفت  سلوة  منظمة    طعام لا(  فوود  الدولیة 
 Fondazione Slow Food per la) للتنوع البیولوجي منظمة غیر ھادفة للربح ذات منفعة اجتماعیة "ءالبطي 

Biodiversità Onlus  لمنظمة الفنیة  (الھیئة  لت  ءالبطي   طعاملا"  التذوق،  الدولیة)  سفینة  مشروع  وتنسیق  طویر 
المحلیة    منواالستفادة   اللجان  اللجان  الى  اإلقلیمیة، الوطنیةباإلضافة  أو  بھا   ،  المعترف  األخرى  المنظمات    أو 

المنطقة   في  مع  الموجودة  الطعام وبالتعاون  تذوق  علوم   Università di Scienze"  جامعة 
Gastronomiche ."

ما هو هدفها؟
ودعوة  ، على وشك االنقراض أنھاوالتنبیھ بخطر،  ھذه المنتجاتلإلشارة إلى وجودالتذوق تم إنشاء مشروع سفینة 

بشيء للقیام  وتناولھا،  لحمای  الجمیع  وشرائھا،  عنھا،  البحث  قصتھاتھا:  بعض  ونشر  وفي  المنتجین،  ومساعدة   ،
األنواع البریة المعرضة لخطر االنقراض)، حمایتھا وتعزیز تكاثرھا. الحاالت (عندما تكون المنتجات من 

ال یتمثل ھدف سفینة التذوق في إنشاء بنك للبذور، أو مجموعة من األصول الوراثیة، أو متحف لعرض المعارف  
التقلیدیة، ولكن إعادة اكتشاف ھذه الموارد وتعزیزھا.

، وحتى    منظمة للإطالق أول حصن (بریسیدي)  بسفینة التذوق  وج  د من كتالو ، بدأت منظمة سلو فو1999في عام  
. الحقًاسلو فوود بریسیدیا  غالبًا ما تكون اإلشارة إلى منتج على السفینة شرًطا أساسیًا إلنشاء الیوم، 
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منتج على كيف يتم تحديد
 السفينة؟ 

من أين نبدأ؟ 
في  كل فرد قنواتھ الخاصة،  ل كنا إذا ما ونتذكر نفكر أن شيء كل وقبل أوًال علینا الخاصة. یجب وشبكاتھ وتجاربھ،

أقل.  بدرجة موجود أصبح أو السوق في موجودًا یعد لم خاًصا منتًجا صادفنا قد المھنیة حیاتنا أو عائلتنا

�� تعيد إختراع العجلة 
وكتالوجات  من المھم أن نفھم ما إذا كان شخص ما قد أجرى بالفعل ب نصوص، ھناك كانت وإذا أراضینا على حثًا

وبنوك   النباتیة، الحدائق زیارة المفید من أنھ كما الخام.  المواد أیًضا تصف وصفات وكتب وسالالت، أصناف
الواقع، یمكنك   البحوث. في  الزراعیة، والجامعات، ومراكز  المدارس  الوراثیة، ومجموعات متنوعة من  األصول 

 .ولكن ھذا ال یكفيالشیقة.من المعلومات أن تجد العدید

والفنيين التحدث إلى الطهاة، والصحفيين، وخبراء فن الطهي 
والمنتجين 

كي یتم ترشیح المنتج لسفینة التذوق، ال یكفي أن تجد المنتج في كتالوج، أو على اإلنترنت، أو في متحف، أو في  ل
نباتیة. السؤال الذي یجب اإلجابة علیھ ھو: "ھل ھذا المنتج ال یزال موجودًا؟ بنك لألصول الوراثیة، أو في حدیقة  

المنزل؟". في ینتج یزال ال فھل السوق، في معروًضا یعد لم وإذا السوق؟ في معروض ھو ھل

ليس من ال��وري زيارة المنتجين 
الضروا من  لیس  لذلك  المنتجین.  ولیس  السفینة،  وزیارة  لمنتج یصعد على  ُمنتِج كل معرفة یمكننا  مزارعھمري  .

بیطري،   (طبیب  وفني  وصحفي،  طاھي،  إلى  السن،  كبار  إلى  التحدث  خالل  من  السفینة  منتجات  أحد  اكتشاف 
وباح أغذیة...)،  تقني  زراعي،  لنا    ثمھندس  أتیحت  إذا  بالطبع،  ذلك.  إلى  وما  السوق،  في  وبائع  المنطقة،  في 

حد المنتجین، فیمكننا جمع المزید من التفاصیل، لكن ھذا لیس إلزامي.الفرصة للتحدث مباشرة مع أ

زيارة أسواق المزارعين 
البائعین. یلزمم على أسئلة وطرح شیوًعا، األقل المنتجات على التركیز مع المحلیة، األسواق زیارة جدًا المھم ن

منتجات األكثر إثارة لالھتمام، وإحضارھا  تسجیل أسماء المنتجات (بجمیع اللغات واللھجات)، وشراء عینات من ال
إذا   وسؤالھم  المنطقة،  في  السن  وكبار  الزراعیین،  والمھندسین  الطھاة،  على  وعرضھا  وتذوقھا،  المنزل،  إلى 

یعرفونھا، وإذا كانت تحتفظ بنفس خواص الماضي أم أنھا تغیرت.

طرح الكثير من ا��سئلة 
ن عمل أولئك الذین یحددون ویصفون منتجات السفینة ممتع، وساحر، ولكنھ في نفس الوقت معقد. یشبھ إلى حد ما  إ

عمل الصحفي االستقصائي أو نوع من "متحري الذوق". لوصف منتج ما تحتاج إلى التحلي بالصبر، وطرح العدید  
العدید   على األسئلة نفس تكرار وأحیانًا األسئلة، بأولن األشخممن االكتفاء مطلقًا یجب اإلجابات. ال ومقارنة اص

واضحة.  یعتبرھا ألنھ العناصر من العدید یتجاھل عنھ، یخبرنا عندما یتناولھ، أو یطبخھ، أو منتًجا، ینتج إجابة. من
ونحن على العكس یجب أن نتعمق. ألنھ من المحتمل أن خصوصیة المنتج تكمن بالضبط في تلك التفاصیل: في أحد  

لتوابل، أو في نوع من التخمیر، أو في عملیة تدخین معینة. في بعض األحیان، الكتشاف منتج مثیر لالھتمام، ال  ا
فعالیة   أكثر  تكون  المباشرة  غیر  األسئلة  ولكن  منطقتك؟")،  في  منتجات خاصة  ھناك  ("ھل  المباشر  السؤال  یلزم 

یام األعیاد؟"). (على سبیل المثال، "ھل ھناك منتج تأكلھ أو كنت تأكلھ في أ

أن نصف شكلھا، ووزنھا، ولونھا، ونكھتھا. یجب أال نتوقف    یجب  الصالحة لألكل  النباتاتأحد  إذا كنا نتعامل مع  
عن یختلف فیما معینًا، نوًعا كان إذا ما نفھم أن المھم من كرز): أو طماطم أنھا نعرف أن یكفي (ال الفصائل عند

إ شراؤه، یتم أو المحلیة بالبذور یتكاثر كان إذا طریقة، وبأي بمنطقة مرتبًطا كان إذا األخرى، كانت  األنواع ذا 
معینة... وصفات في مكونًا

أن نصف خصائص الحیوان، وحجمھ، وشكل القرون، ولون الفراء،    ، فیجببساللة حیوانیةیتعلق  إذا كان األمر  
ذلك.   إلى  منھ    -وما  علیھا الحصول یتم التي المنتجات إلى أیًضا اإلشارة مع تربیتھ، من الغرض نشرح وأن

).، وغیرھابانج (اللحوم، اللحوم المقددة، األ

ما  ، طعاًما معالًجا كان  إذا   إلى واإلشارة المختلفة الخطوات وصف ومحاولة إنتاجھ، كیفیة معرفة أیًضا علینا فیجب
إذا   المثال، سبیل (على معینة بأصناف مرتبط المعالج الطعام ذلك كان إذا وما محلیًا، إنتاجھا یتم المكونات كانت إذا

ت محلیة (إذا كان جبن أو لحم مقدد،  كان خبز أو كسكس، ھل ھو مصنوع من نوع معین من القمح؟) أو من بسالال
ھل ھو مصنوع من حلیب أو لحوم من سالالت محلیة؟).

المبستر.األجبان منإذا كان  أم الخام الحلیب من مصنوًعا كان إذا مما التحقق دائًما فیجب ،

المنزل؟". في ینتج یزال ال فھل السوق، في ًمعروًضامعروضامعروًضا یعد لم وإذا السوق؟ في معروض ھو ھل
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 التذوق
من  ی ولكن  المنتجات،  لتقییم  أساسیة  أداة  التذوق  بالعادات  عد  مشروط  تذوق  كل  النسبي.  طابعھ  مراعاة  جدًا  المھم 

والثقافة الشخصیة لمن یتذوقون. 
المنتج من   یكون التذوق أكثر فاعلیة إذا ما قورن، أي ال یتم على عینة منتج واحد ولكن من خالل محاولة تذوق 

المنتج ھویة دقیقة. على سبیل المثال:    التي تمنح  التوابلمختلف المنتجین. تسمح المقارنة بفھم الخصائص األساسیة،  
من مختلف المنتجین، یمكننا أن نفھم ما إذا كان أحد المكونات (مثل الشمر) ھو متغیر شخصي أو   السجقعند تذوق  

التقلیدیة.  الوصفة من جزًءا كان إذا

یتم تحدید الصفات الحسیة للطعام من خالل:
المظھر 

اللون
یر العصارة، طري، دھني) مقرمش، كث القوام (سائل، صلب، 

المذاق (حلو، مالح، مریر، حامض) 
الرائحة 

حسیة): العضو أیًضا (تسمى الحسیة الجودة لتحدید األقل على عناصر ثالثة ھناك
العطریة والمذاقیة للمنتج)التوازن (االنسجام الجید بین المكونات 

الحسیة المرتبطة بإقلیم منشأه) ص اإلقلیمیة (قدرة المنتج على التعبیر عن الخصائ 
یجابي بمرور الوقت أثناء التذوق) حسي اإلالالعضو تطورالتعقید (

على العكس، یتغیر  حسیة. والالخصائص العضو  المنتج البسیط ینتھي عند األنف والفم، بنفس طریقة والدتھ، بنفس  
لفترة طویلة. المنتج المعقد عند لحظة التذوق: تتطور األحاسیس وتستمر 

بعض األمثلۀ... 
(إیطالیا)،   كارال تفاح محلیة: أصنافًا تعد
أوالند   جزیرة  من  البنیة  والفاصولیا 

(فرنسا)،   لوریان  وملفوف  وفجل (السوید)، 
(الیابان) وما إلى ذلك. أجیتشي

ما هي معايير اختيار منتج؟
يجب أن تكون المنتجات القابلة للترشيح ذات أهمية غذائية وقد تشمل: الفصائل 

والمجموعات المحلية)،  والس����ت ةوا��نماط البيئيالمحلية (أنواع النباتات
     وا��ستخدامات والمعالجة والفصائل البرية (فقط إذا كانت مرتبطة بالحصاد

والمنتجات المعالجة. التقليدية)

ما هي الفصائل المحلية؟ 
شیئًا   الطبیعة تصبح االستئناس اإلنسان. مع یختارھا وسالالت نباتات ھناك البریة، والحیوانات النباتات جانب إلى

(مألوفً اإلنسان فیھ یتحكم منزلیًا، فقط زراعة بذرة أو ترویض حیوان    = المنزل). االستئناس ال یعني   domusا،
المنطقة مع أفضل بشكل یتكیفان بحیث تدریجیًا الحیوان وذلك البذرة تلك تغییر وبالتالي االختیار یعني بل فحسب،

أفضل.  إنتاًجا ویضمنان

ما هو التنوع النباتي (أو المستنبت)؟ 
داخل تنمو  التي  النباتات  من  مجموعة  عن  عبارة  ھو  النباتي  بخصائصھا    التنوع  تمییزھا  ویمكن  ما،  فصیلة 

عند   حتى الممیزة بخصائصھ ویحتفظ مستقًرا النوع یعد والنوعیة.  والكیمیائیة، والفسیولوجیة، المورفولوجیة،
مصطلح یطلق  محلي  التكاثر.  أو  منطقة    أصیل  مع وراثیًا تكیفت والتي جیدًا تحدیدھا یمكن التي األصناف على

المزارعین،معینة والتي عادة ما   مجتمعات أو الفردیین المزارعین اختیار نتیجة تكون ما محلي. عادةً اسم لھا یكون
وتتمیز بالتكیف الجید مع اإلقلیم (وبالتالي فھي أكثر ریفیة وأكثر مقاومة لإلجھاد وتحتاج إلى مدخالت خارجیة أقل: 

وثیقًا ارتباًطا إلخ.) وترتبط أقل، وأسمدة المیاه، من أقل بثقافة المجتمع. كمیة
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 ... مثال     

 المجموعات المختلفة من التفاح الوردي من سیبیللیني، المزروعة في ماركي (إیطالیا). 
 

 بعض األمثلۀ... 
(فرنسا)،  أنعام   بیرینھ  میدي  منطقة  من  قسم  جارس،  في  نشأت  البقر  لحوم  من  ساللة  میراندیس، 

والدجاجة البیضاء في سالوتسو (منطقة بھا عدد قلیل من البلدیات في بیمونتي، إیطالیا) أو أیًضا أغنام  
التي   األغنام  سالالت  أقدم  من  واحدة  وھي  النرویج)،  من  غربیة  الشمالیة  (السواحل  تزال  فیلساو  ال 

 موجودة في شمال أوروبا. 

 ما هو النمط البيئي؟ 
داخل نوع تم تكییفھ وراثیًا مع منطقة معینة، وعادة    )عادة ما تتكاثر بالبذور(لنمط البیئي ھو مجموعة من األفراد  ا

أن   ھو  الفرق  المستنبت).  (أو  األصلي  النوع  لتعریف  جدًا  مشابھ  التعریف  ھذا  محدود.  نطاق  على  ذلك  یكون  ما 
 ومحددة؛ ولیست جزًءا من التصنیفات والسجالت الرسمیة.  األنماط البیئیة لیس لھا ھویة وراثیة دقیقة، وثابتة، 

 

 ما هي الس��لة الحيوانية؟
محددة  ی خارجیة  خصائص  ذات  الساللة  نفس  من  األلیفة  الحیوانات  من  مجموعة  أنھا  على  الساللة  تعریف  مكن 

وقابلة للتحدید (یمكن أن تنتقل إلى األخالف عن طریق الوراثة) والتي یمكن تمییزھا، ضمن نفس النوع، وفصلھا  
لریش، شكل الرأس، الحوافر، القرون،  على أساس سمات مرئیة (الحجم، لون الفراء أو ا   األخرىعن الخصائص  

 وتسجیل  السالالت  على  التعرف  إن  .تسجیلھا  یجب  ،   النحو  ھذا  على  رسمیًا  الساللة  تعریف  یتم  لكي  الذیل).
 . للمزارعین التعاوني العمل خالل من عادة یحدث أمر ھو الساللة تلك إلى تنتمي أنھا على الحیوانات

 
ترتبط السالالت األصلیة بالمنطقة التي تطورت أو تكیفت فیھا بشكل طبیعي بمرور الوقت. إنھا أكثر ریفیة، وحتى 
اللحوم،   الساللة بمنتج:  المھم ربط  التذوق، من  أقل وطعام أقل. على سفینة  إلى رعایة  القاسیة، تحتاج  البیئات  في 

 . للحوم المقددةالحلیب، الجبن، ا

 ... مثال 
 ). إیطالیا في(  روكافیرانو  وماعز ینیا)دجاج موشونو في مولو (ك

وھذا یحدث عادة ألن بعض خصائصھا صالحة بشكل    -نشأ السالالت في أماكن محددة ولكن في بعض الحاالت  ت
قد تنتشر في أجزاء أخرى من العالم. قد یحدث أن تكون ساللة ما معرضة لخطر االنقراض في منطقتھا   -خاص  

ماعز   مثل  نفس  األصلیة،  تحمل  التي  المنطقة  في  الرؤوس  من  مئات  منھا سوى بضع  یتبق  لم  التي  توجینبورج، 
 االسم (كانتون سانت جاللو) ولكنھا، في نفس الوقت، منتشرة في مناطق جبال األلب األخرى.

 

 ما هي ا��عداد الحيوانية؟
الفصیلة) لھم خصائص متشابھة. كما في حالة  األعداد الحیوانیة ھي عبارة عن مجموعة من األفراد (ضمن نفس  

الساللة، فإن دور المربین أساسي، حیث یجب أن یتعرفوا على المجموعة بناًء على الخصائص المرئیة (الفراء أو  
مثل   للساللة  بالنسبة  المجموعة   .(... الخصوبة  (اإلنتاجیة،  والسلوك  الذیل...)  القرون، شكل  الحجم، شكل  الریش، 

 بالنسبة للنوع (أو المستنبت)، أي أنھا أقل استقراًرا وغیر مسجلة في السجالت الرسمیة.  النمط البیئي

 

 لماذا يمكن أيضًا ترشيح الفصائل البرية؟
المجتمحت المرتبطة بمعرفة وثقافات  المنتجات  السفینة  الواقع، تھتم منظمة سلو  مل  البیولوجي   فوودع. في  بالتنوع 

شيء   كل  وقبل  أیًضا  ولكن  جینیة)،  مادة  (أو  وراثیة  أصول  أنھ  على  فقط  یُفھم  ال  المعرفة،  ثقافة  الذي  (اإلقلیم، 
التقلیدیة). با   التقنیات  األحیان  من  كثیر  في  ترتبط  ألنھا  البریة؟  المنتجات  أیًضا  الكتالوج  في  تصنف  لتقنیات  فلماذا 

والثقافات األصلیة. المعرفة    التقلیدیة للحصاد، والصید، والمعالجة،  العفویة یعني حمایة  المنتجات  تقییم  لذلك، فإن 
للحفاظ نفسھا  المجتمعات  تتوارثھا  (الغابات،    التي  فیھ  وتعیش  المنتجات  ھذه  فیھ  تولد  الذي  البیئي  النظام  على 

في ھذه الحاالت  في عالم    ).الشاطئیةوالجبال، والبحیرات   عائلة بریة. أیًضا  فصائل األسماك أكبر  الحیوان، تمثل 
التجفیف،   (التملیح،  تقلیدیة  حفظ  تقنیة  أو  صید  بطریقة  مرتبًطا  كان  إذا  األسماك،  من  نوع  ترشیح  الممكن  من 

 التدخین). 
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بعض األمثلۀ... 
منتجات   مانومین  مرتبطة    بریةھناك  أرز  مثل  معقدة،  المتحدة  ن مبتقنیات  یتم حصاده  األمریكیة  الوالیات  الذي   ،

أو مثل البن البري في غابة ھارینا (إثیوبیا)، المجفف في الشمس والمحمص.  وتدخینھتجفیفھمن ثم، قارب بواسطة 
أبسط،   بتقنیات  ترتبط  أخرى  زیت    الجبليالھندباء  مثل  ومنتجات  في ویوضع الجبال في یُحصد الذي (إیطالیا)،

المنتجات تستخدم ما ممتاز. غالبًا بكر والطبیة. للطعام، ولكنالبریةزیتون التجمیلیة لالستخدامات أیًضا

ما هي المنتجات المعالجة؟
للحفاظ  ولدت    ا،وغیرھ  المعلباتو  والمشروبات  والحلویات   والخبز  ددة واللحوم المق  األجبانالمنتجات المعالجة ھي  

فھي ال تعد وال تحصى، وھي ثمرة للمعرفة المتوارثة    )والفواكھ  والحبوب  واألسماك  واللحوم  الحلیب(  على األغذیة
االخ تؤدي  أن  یمكن  والبراعة.  اإلبداع  بفضل  العالم،  أنحاء  كل  في  جیل  إلى  جیل  إلى  من  جدًا  الصغیرة  تالفات 

منتجات معالجة مختلفة للغایة. فلننظر إلى آالف أنواع الجبن المولدة من نفس المكونات الثالثة (الحلیب، المنفحة، 
الملح). أو اللحوم المقددة، حیث في بعض األحیان تتغیر تقنیة تقطیع اللحم فقط، أو التوابل أو الخشب المخصص  

ا ممارسات  تسمح  الخام، للتدخین.  المواد  من  أكثر  حتى  قادرة،  منتجات خاصة،  على  بالحصول  الحرفیة  لمعالجة 
الممكن من یكون ما السوق. غالبًا وتقلبات الموسمیة بالدورات تأثًرا أقل المنتجین وجعل محلیة، ثقافة إخبار على

الم المعالجة  المنتجات  تعزیز  من خالل  المحلیة  والسالالت  النباتیة  األنواع  (یمكن  حمایة  لھا  والترویج  بھا  رتبطة 
).وغیرھاللجبن أو اللحوم المقددة أن تنقذ ساللة؛ ویمكن للخبز أن ینقذ نوعیة من القمح

السالالت،  ،  فوودسلو    لمنظمةبالنسبة   مع جنب إلى جنبًا البیولوجي، للتنوع تنتمي المعالجة المنتجات أیًضا
والبذور، والفصائل األلیفة أو البریة. 

يجب أن تتمتع المنتجات بجودة (عضو حسية) خاصة. يتم تحديد الجودة من خ��ل  
العادات والتقاليد المحلية.

وحده التذوق  یكفي  وال  الفیزیائیة،  أو  الكیمیائیة  التحلیالت  تكفي  ال  المنتج،  جودة  على  إلى    للحكم  بالنسبة أیًضا. 
(في أي منطقة نشأ: في الجبال العالیة أم في    المنتج  أصلمعرفة  للضروري  ا  من  قصةجودة  ، تعد    فوودسلو    منظمة

السھول؟ في منطقة حضریة أم معزولة؟ في مناخ رطب أم جاف؟ في منطقة محددة جیدًا أم واسعة للغایة؟)، ویجب  
والحفالت،    المجتمعإلى  التحدث   لألعیاد مخصًصا قیًما منتًجا یعد ھل للغایة؟ قلیلون أشخاص أم الجمیع یعرفھ (ھل
(ھل ھو جبن مصنوع من حلیب خام أم مبستر؟ ھل ھو مطبوخ،    تقنیة المعالجةمعرفة  تج بسیط؟)، یجب  أم أنھ من

(ھل ھو مدخن، أم ملفوف بالقش؟). الحفظأم مغزول، أم نیئ؟ ھل ھو طازج أم معتق؟)، طرق 

م كان إذا لالھتمام مثیًرا المنتج یعد الحسیة.  الجوانب تقییم ونحاول نتذوق بالطبع، أثناء لذلك، تغیر  إذا  أي  عقدًا، 
أثناء   طویلة.  لفترة  وتستمر  تتطور  أحاسیس  وقدم  عفن، التذوق التذوق،  (عالمات  محتملة  عیوب  تحدید  یتم  قد   ،

ھناك   كان  إذا  ما  وفھم  القوام)،  النكھة،  (الرائحة،  الرئیسیة  الحسیة  الخصائص  تحدید  ویمكن  زائدة...)،  حموضة 
العنصرتوازن وتناغم بین المكونات المذاق (أحیانًا والنوع المنطقة عن یعبر المنتج كان وإذا المختلفة؛ والعطریة یة

في   عیب ھو المثال، سبیل على المر، الطعم النوع: ولذلك المنطقة لتلك ممیًزا العكس على یكون ظاھریًا المعیب
جبن الماعز، لكنھ سمة ممیزة لبعض أجبان األبقار من جبال األلب).  

ال من ضروري مراعاة ذوق المجتمع الذي ینتمي إلیھ المنتج. قد یكون من الصعب على المتذوق األفریقي  وأخیًرا،
المتذو على الصعب من یكون قد كما تماًما وتقییمھ، األوروبي المنتج األوروبي استیعاب وتقییم منتج آسیوي،    قفھم

وھكذا. 

   وبالمعرفة وبهوية المجتمعيجب أن تكون المنتجات مرتبطة بإقليم ما، بذاكرة
المحلية التقليدية.

جدًا   صفة "محلي" القلیل محلیًا. تخبرنا المنتج یكون أن یكفي البیولوجي. ال التنوع في أساسي عنصر ھو اإلقلیم
غیر   والمنتجات حدیثًا، إدخالھا تم التي والھجینة المحسنة، األنواع زراعة محلیًا ما. یمكن إقلیم وتقالید تاریخ عن

الم فإن  العكس،  المكان. وعلى  بثقافة  فقط كفضاء  المرتبطة  لیس  المفھوم  باإلقلیم  قویة  لھا صلة  تھمنا  التي  نتجات 
أیًضامادي، ومناخي، وبیئي،  . كسیاق ثقافي وتاریخيولكن

أیًضا  اإلقلیم ولكنھ والمناخ، والماء، والھواء، األرض، ومناظر    ھو وعمارة،  وحرفیة،  ودین،  ولھجات،  لغة، 
رة، الخضروات، شجرة الفاكھة، ساللة الحیوان، مجرد أصل وراثي  طبیعیة... بعیدًا عن إقلیمھ األصلي، تصبح البذ

"بسیط"، أي مادة وراثیة.
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تمنح األنواع النباتیة والسالالت األصلیة أفضل ما لدیھا من إمكانات في المنطقة التي تأقلمت فیھا على مر القرون 
وتتطلب مقاومة  أكثر  تكون  ما  غالبًا  السبب،  لھذا  اإلنسان.  عمل  (األسمدة  بفضل  أقل  خارجیة  والمیاه    تدخالت 

أكثر استدامة، سواء   الحیوانات). ولذلك فھي  البیطریة والغذاء في حالة  الرعایة  والمبیدات في حالة الخضروات؛ 
 من الناحیة البیئیة أو االقتصادیة. 

بین الجبال والسھول  عندما یخبرونك أن المنتج ھو نفسھ في كل مكان، وأنھ ال توجد اختالفات بین منطقة وأخرى،  
وما إلى ذلك (وسیحدث ذلك غالبًا)، ال تستسلم، اسأل مرة أخرى. سوف تجد االختالفات: سیكون سببھا تربة معینة،  
أو استخدام توابل أو عشب موجود فقط في وادي معین. یتمثل التحدي في محاولة ربط منتج بمنطقة شاسعة إلى حد  

قة جبلیة عالیة، أو مسار نھر، أو منطقة تالل... إذا لم تجد أي اختالف منھا  ما ولكن بھویة دقیقة: جزیرة، أو منط
 حقًا، وال حتى أصغرھا، فھذا یعني أن ھذا المنتج لیس مثیًرا لالھتمام حقًا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد كم من الوقت يصبح المنتج تقليديًا؟ 
  50بعدھا تعریف المنتج على أنھ تقلیدي: ھناك من یقول ددت بعض المؤسسات عددًا أدنى من السنوات التي یمكن ح

ال یكفي عدد بسیط  ، فوود سلو  لمنظمةفي الواقع، وفقًا  عاًما. 25عاًما، ومن یخفض العدد إلى  30عاًما، ومن یقول 
الم  من السنوات لضمان الطابع التقلیدي للمنتج. على سبیل المثال، یُزرع تفاح جولدن دیلیشس في جمیع أنحاء الع

% من إنتاج التفاح العالمي. لذلك، فھو لیس منتًجا تقلیدیًا، ألن  80(من تشیلي إلى أوروبا إلى أسترالیا) ویشكل 
ن الجیني (أي النوع، وھو نفسھ في   االرتباط مع المجتمع المحلي ومع اإلقلیم ھو ثانوي بشكل واضح بالنسبة للمكِوّ

 100خصائص في مختلف األقالیم). ومع ذلك، فإن ھذا النوع لھ كل مكان ومستقر بشكل خاص، ولھ دائًما نفس ال
عام من التاریخ، ألنھ تم تحدیده في بدایة القرن العشرین. وینطبق الشيء نفسھ على العدید من األنواع التجاریة من  

 عاًما.   60أو  50الخوخ، والعنب، والبرقوق، وما إلى ذلك، والتي ال یقل عمرھا عن 

 

 

   

 

للمجتمع. لفھم ما إذا كان المنتج تقلیدیًا، من   بالذاكرة الجماعیةالسؤال تتعلق إجابة منظمة سلو فوود على ھذا 
الضروري اإلجابة عن ھذه األسئلة: ھل ینتمي المنتج إلى ثقافة محلیة؟ ھل توارثت األجیال الدرایة بزراعتھ،  

المنتجین األكبر سنًا في المجتمع وسؤالھم عما إذا كان  ومعالجتھ، وتناولھ؟ یمكنك اكتشاف ذلك من خالل استجواب
ھذا المنتج قد تمت زراعتھ بالفعل أو معالجتھ من قبل آبائھم وأجدادھم. ال تكفي شھادة واحدة. یلزم التأكد من أنھا 

 ذاكرة مشتركة. 

ك أدوات مصنوعة یدویًا  یمكن أن تساعدنا بعض القرائن: ھل ترك ذلك المنتج آثاًرا في الحرفیة المحلیة؟ ھل ھنا
(من الخشب، النحاس، الحجر، األسل...) منفذة لصناعة أو لحفظ ذلك الجبن بالذات؟ أم لحصاد وتجفیف تلك 

الفاكھة؟ ھل توجد أوعیة طحن وسالل لحفظ تلك الحبوب؟ أو مرة أخرى: ھل توجد آثار للمنتج في اللغة، واللھجة،  
لمعمار المحلي؟ ھل ھناك طواحین قدیمة، أو معامل ألبان حجریة صغیرة واألغاني الشعبیة؟ ھل أثر المنتج على ا

 على الجبال، أو جدران حجریة جافة؟ 
باإلضافة إلى كبار السن، فإن المحاورین المثالیین ھم النساء، والطھاة، والصحفیون الذین یتعاملون مع فن الطھي،  

البیطریون، وف الزراعیون، واألطباء  (المھندسون  المراجع  والفنیون  البحث عن  المھم  نیو األغذیة). وبعد ذلك من 
التحقق   یعد  المنتجات؟  كتالوجات  المحلیة؟  والتقالید  المھرجانات  عن  نصوص  وصفات؟  كتب  توجد  ھل  المتاحة: 

 المقارن من المعلومات التي تم جمعھا، من خالل إشراك أكبر عدد ممكن من األشخاص، خطوة أساسیة. 
 

 س المنتج في عدة بلدان؟ هل من الممكن ترشيح نف
 عم، بعد تحدید االختالفات، وإن كانت ضئیلة. ن

منتجات الحرف الیدویة لیست ھي نفسھا مطلقًا، ألنھا تتأثر بالعدید من العوامل، حتى أصغرھا: االرتفاع، وتكوین  
 التربة، والمناخ، والمعرفة المحلیة، واإلبداع الشخصي، وما إلى ذلك. 

العثور على منتج في العدید من البلدان بنفس االسم، فمن الضروري إجراء تحقیق شامل. جبن الریكوتا،  عندما یتم  
على سبیل المثال، یتم إنتاجھ في جمیع أنحاء صقلیة، ولكن إذا تعمقت، ستكتشف أن ھناك جبن ریكوتا من حلیب 

مخبوز   معتق،  أو  طازج  مخلوط،  حلیب  ومن  واألغنام،  والماعز،  بأغصان األبقار،  ومخثر  ومدخن،  الفرن،  في 
التین، وغیر ذلك. یتم إنتاج الكسكس في جمیع أنحاء البحر األبیض المتوسط، ولكن إذا تعمقت، ستكتشف عالم من 

والذرة) ولكن أیًضا من مواد خام أخرى (یوجد حتى كسكس    واألرز  والدخن  الكسكس من الحبوب المختلفة (القمح
ء). وكسكس القمح، على سبیل المثال، یمكن صنعھ بأصناف محلیة متنوعة، ویمكن أن  مصنوع من بذور زنابق الما

 یكون لھ حبوب مختلفة الحجم، ویمكن إضافة نكھة لھ نكھتھ باألعشاب المجففة، أو األوراق، أو الجذور... 
وجودة بالفعل. في  عندما ال توجد فروق ظاھریة، فذلك ألن االختالفات لم یتم دراستھا ووصفھا، ولیس ألنھا غیر م

إیطالیا، في الستینیات، كان النبیذ أحمر أو أبیض. یوجد اآلن عالم من أنواع النبیذ المختلفة، والتي تتغیر وفقًا لتنوع  
العنب، واإلقلیم، والتقنیة، ومھارة كل منتج. تقدیر التنوع ھو أمر ضروري إلنقاذ صغار المنتجین؛ التجانس،  

ھذا المنتج ھو نفسھ في كل مكان) یكونوا في مصلحة أولئك الذین   إنجعلنا نقول والتسطیح، والسطحیة (التي ت
ینتجون كمیات كبیرة على حساب الجودة. حقیقة أن المنتج منتشر في مناطق شاسعة للغایة، ویحمل االسم نفسھ 

 غالبًا، ال یعني أنھ لیس معرًضا للخطر في كل من األقالیم التي یتم إعداده فیھا تقلیدیًا. 
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بعض األمثلۀ... 
(سالتكو)   المحفوظة  الفاكھة  مستحضر  السفینة  على  نقبل  أن  وسالتكو یمكننا  والھرسك  البوسنة  من  البرقوق  من 

یمكننا ترشیح فریكة جبل عامل في لبنان، أو فریكة جنین في فلسطین، أو فریكة إدلب في و.  التین البري من مقدونیا
سوریا. ویمكن أن نبلغ عن جبن الفیتا (بنسختھ الحرفیة) في مناطق مختلفة من الیونان، وتركیا، ومقدونیا. بالطبع 

ارك).لن نذكر جبن الفیتا الدنماركي (یعمل أكبر منتج للفیتا في العالم في الدنم

يجب أن تكون المنتجات منفذة بكميات محدودة
مفھوم ا الواقع  في  إنھ  قلیلة.  المشتركة  والتعریفات  "نطاق صغیر"  أو  محدودة"  "كمیة  معنى  حول  مفتوح  لنقاش 

أو   األمازون عن تماًما مختلفة المتوسط األبیض البحر في جزیرة (حالة السیاق على ویعتمد الساحل، على  نسبي،
سبیل المثال) وعلى نوع اإلنتاج (زراعة البصل لیست مثل إنتاج الزعفران أو جبن قدیم للغایة في جبال األلب)،  

ویصعب للغایة تتبع األرقام أو الصیغ الدقیقة. 
أخرى مشاریع في أیًضا (ولكن التذوق سفینة حالة میركاتي دیال  (األرض    " وأسواقمثل الحصون "بریسیدي،  في

باختیار المنتجات غیر الصناعیة، وال الجماعیة. من الناحیة العملیة، "نحن غیر قادرین على    نحن  یرا)ت مھتمون 
). 1973حساب ما ھو صواب، لكننا نعرف جیدًا ما ھو الخطأ" (شوماخر، 

الحد. ال   اللذان یحددان  العنصران ھما  المجتمع وھذان  السفینة بمنطقة معینة وبمعرفة  یمكن زیادة  ترتبط منتجات 
الكمیات المنتجة إلى أكثر من حد معین دون تغییر عمیق في طبیعة اإلنتاج. 

امتداد   توسیع الضروري فمن مھم)، متغیر أیًضا الوقت (یعد كبیرة بسرعة أو كثیًرا المنتجة الكمیات زادت إذا
الحیو عدد  لمضاعفة  األحادیة)،  الزراعة  نموذج  من  فأكثر  أكثر  (االقتراب  تربیتھا،  المحاصیل  یتم  التي  انات 

الضروري   ومن للغایة)  بعیدة أحیانًا (تكون اإلنتاج منطقة خارج الخام المواد شراء أو الزراعة، شكل ولتكثیف
میكنة العدید من خطوات سلسلة التورید، إن لم یكن جمیعھا، والتخلي عن الحرفیة والمخاطرة بعدم الحصول على 

نفس الجودة. 
وج للمنتجات، ولیس المنتجین، لذلك لیس من الضروري الحصول على صورة دقیقة حول سفینة التذوق ھي كتال

ولكن من المھم على األقل محاولة    )، لعمل حصن "بریسیدیو"ضروریة  الكمیات المنتجة (التي ستكون على العكس  
تحدید الحجم التقریبي، لتحدید ما إذا كنا نتعامل مع إنتاج حرفي أو صناعي.

، الذي نشره االقتصادي والفیلسوف ف. شوماخر  Piccolo è belloقراءة المجلد  نكم  وع، یمكوضللتعمق في الم
. 1973عام 

  

يجب أن تكون المنتجات مهددة بخطر ا��نقراض
یكون   اختفاءقد  تقلیدي    خطر  حقیقیًا   تماًمامنتج  المعرفة  أمًرا  تكون  عندما  القصیر،  المدى  على  باألحرى  أو   ،

والمھارات الیدویة الالزمة إلنتاجھ تنتمي لمنتج واحد أو عدد قلیل من المنتجین، وعادة ما یكونون من كبار السن.  
أو لحم مقدد  جبن  أو إنتاج  زراعة خضروات  أو  لتربیة بقرةشفھي بسیط  في الواقع، ال تكفي وصفة مكتوبة أو شرح  

العمل معھم لسنوات. من الضروري  أو حلوى تقلیدیة. اإلنتاج التقلیدي ھو عمل الحرفیین وتعلم ممارساتھم یعني 
تعلم مھاراتھم، واكتساب حساسیات ال یمكن تحدیدھا ولكنھا ضروریة لنكون قادرین على الحفاظ على جودة المنتج  

یھا اإلنتاج تتغیر (درجة الحرارة، ودرجة الرطوبة في غرف المعالجة أو  ثابتة حتى لو كانت الظروف التي یتم ف 
اإلنتاجات   ذلك).  إلى  وما  للحیوانات،  الصحیة  والحالة  فیھا،  إنتاجھ  یتم  التي  العام  من  اإلنتاج  وفترة  التعتیق، 

واستخدام التكنولوجیا  التسلسلیة والصناعیة فقط ال تتطلب المھارة الفردیة، بل تحتاج على العكس إلى عملیات مقننة  
في معظم مراحل اإلنتاج.

الذاتي،   لالستھالك فقط المنتج تصنیع یتم عندما أیًضا حقیقي االنقراض خطر العائالتیعد یمكن  ع  أو  في  ندما 
والمواد   واألدوات،  اإلنتاج،  وغرف  التعتیق،  قانونیة غرف  أن تحظر  في وقت قصیر،  المفرطة،  النظافة  لقوانین 

لتوص  تكونالمھمة  عندما حقیقیًا الخطر یكون االنقراض، لخطر معرضة سالسة وجود حالة في المنتج.  یف
الحیوانات المتبقیة قلیلة (بضع مئات، آالف...). من الصعب عكس مسار عملیة التآكل الوراثي عندما تكون األعداد  

یین وتمویل مشاریع التكاثر. منخفضة للغایة، فھي تتطلب التزام المؤسسات، والفنیین، واألموال لدعم المرب

و    )عندما یتنبأ الوضع االجتماعي (للمنتجین أو المستھلكین  -أي على المدى المتوسط إلى الطویل    -  محتملالخطر  
السنوات الالحقة، بحدوث انخفاض في الكمیات المنتجة وفي عدد المنتجین.    في)  اإلیكولوجي  للنظام(  البیئي  الوضع

حاالستھالك؛  عالمات الخطر كثیرة ومتنوعة: تغییر أنماط   كاٍف، بشكل المنتج تقدیر یتم ال عندما تى لو كان ال  أو
المنتج وال یشتریھ إال بالقلیل، مما یقلل بشكل تدریجي من ربحیتھ؛    والسوق الذي لم یعد یقدر  یزال واسع االنتشار

بھا وھجر السكان  یقل عدد  التي  من    ھاوالمنطقة  للتقالیدالقادرین  عدد  وفقًا اإلنتاج عن    على بحثًا آخر مكان إلى
دعم السیاسات  وقلةلطبیعیة الریفیة؛ وظائف جدیدة؛ ونقص تبادل األجیال؛ وتغییر أو اختفاء النظم البیئیة والمناظر ا 

الزراعیة (الوطنیة والدولیة) وقلة اھتمام المؤسسات. 
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تربك   التي النحو)  ھذا على لھا التسویق یتم التي (أو التقلیدي لإلنتاج المشابھة الصناعیة المنتجات ظھور أیًضا
السوق بسرعة المنتجات التقلیدیة، األقل  المستھلك وتوجھھ نحو إصدارات أكثر اعتمادًا وموحدة والتي قد تطرد من  

بالدعایة دعًما واألقل ھشاشة، واألكثر . وتسویقحمایة،

هل يمكن ترشيح منتج مصنوع ل��سته��ك الذاتي فقط؟
نظاًما  ن یمثل یزال ال منتشًرا، كان لو حتى السوق، في موجود غیر ولكنھ العائلة تقالید في فقط یظل الذي عم. المنتج

للغا یة، وقد یختفي في وقت قصیر جدًا.ھًشا
ھناك   تكن  لم  السوفیتي،  االتحاد  إلى  تنتمي  التي  األخرى  البلدان  من  العدید  وفي  المثال،  سبیل  على  البلقان،  في 
العائالت؛ اآلن،  الحرفیة في  المنتجات  بقیت  البلدان،  شركات خاصة صغیرة، فقط تعاونیات عامة كبیرة. في ھذه 

بع تعود فشیئًا، ض ھذه المنتجات إلى السوق. شیئًا
الذاتي   لالستھالك  فقط  األسر  قبل  من  المنتج  تصنیع  یتم  األحیان  بعض  في  مختلفین:  موقفین  أمام  أنفسنا  نجد  قد 
بوصفة   أصلي، غیر إصدار في ولكن السوق، في أیًضا موجودًا المنتج یكون السوق. أحیانًا في متاح غیر ویكون

كلتا الحالتین من المھم إبالغ السفینة عن المنتج الذي تتوارثھ العائالت قبل فوات    موحدة، أو بمواد خام مختلفة. في
األوان. لیس من الضروري معرفة ما إذا كان اإلنتاج المحدد لدیھ التراخیص الصحیة والتجاریة الالزمة. یمكن أن  

یصعد المنتج على السفینة بصرف النظر عن ذلك. 

یأخذ   أن  احترام  یجب  مع المختلفة، المحلیة الحقائق االعتبار في دائًما المعاییر ھذه وتطبیق تفسیر
والسیاسیة للمجتمعات التي تحافظ علیھا.  واالقتصادیةواالجتماعیة  والثقافیةاالختالفات الجغرافیة

القواعد العامة 
بعض مع أیًضا المنتج ترشیح یتوافق أن القواعد العامة: یجب

إدخال أي منتج في    یحظرو  ،  نتجُم  أي  قبل  من  لالستخدام  قابالً  السفینة  على  المدرج  المنتج  اسم   یكون   أن  یجب
. أو اسمھ التجاري السفینة بعالمتھ التجاریة 

األجیال التي  المنتجات التي تظھر على سفینة التذوق تنتمي إلى المجتمع، إلى اإلقلیم الذي ولدت وتطورت فیھ، إلى  
ورثتھا والتي ستحافظ علیھم. إنھا لیست ملكیة خاصة لشركة واحدة. یمكن ألي شركة جدیدة، أي شاب یعیش في  

السفینة التذوق    أو تربیتھ  ذلك اإلقلیم، أن یقرر زراعة منتج موجود على  لذلك، ال تصعد على سفینة  أو معالجتھ. 
ع من قبل شركات خاصة. عالمات تجاریة مسجلة أو مسجلة ببراءة اخترا

ال تصعد على السفینة، بینما تصعد كریمة شوكوالتة الغاندوجا التقلیدیة؛ ال یصعد    ®بعض األمثلة العملیة: النوتیال  
ال یصعد    ، ولكن أي من مئات أنواع التفاح التي ال تزال موجودة في جمیع أنحاء العالم.®على السفینة تفاح مارلین  

مبتكًرا،    ®على السفینة جبن ھیوجونوت   اسًما علیھا أطلق إفریقیا جنوب من منتج اختراع عن ناتج بقري (جبن
أوشیبیك   جبن أو بودولیكا، قشقوان جبن السفینة على یصعد ولكن الحقًا)، سجلھ الذي االسم أو جبن    البولندي، وھو

تمعاتھم.بیالردون افینیھ، أو األنواع التي تنتمي إلى مج

" (وأوصافھا) على ملصقات  ®  Slow Food"  فوود عار، أو العالمة التجاریة لسلو  یحظر استخدام اسم، أو ش 
واسم سفینة التذوق  "  ®  Slow Food"  فوودسلو    لمنظمة العالمة التجاریة    منتجات السفینة. یخضع استخدام

"Arca del Gusto  میثاق في  علیھا  المنصوص  للقواعد  التجاریة    استخدام"    فوود سلو    ةلمنظمالعالمات 
(األغذیة البطیئة)، الملحق بالالحة التأسیسیة الدولیة لمنظمة سلو فوود.

مراقبة  أو  مشاركتھم،  أو  المنتجین،  معرفة  السفینة  تتطلب  ال  المنتجین.  ولیس  المنتج،  التذوق  سفینة  على  یصعد 
سلسلة التورید. 

ولونھ، ومذاقھ... ولكن ال یلزم معرفة تفاصیل سلسلة التورید بالكامل. إلعطاء مثال بسیط  لكل منتج نصف شكلھ،  
البیولوجي وشخص   السفینة؛ وبعد ذلك سیتمكن شخص ما من زراعتھ بالنظام  للغایة: یصعد نوع من التفاح على 

لتفاح ھذا یوشك على االختفاء. إنھ  آخر بالنظام التقلیدي. تتوقف السفینة عند استمارة الترشیح، عند البالغ بأن نوع ا
(الحلزون) وال غیرھا    فوودالي، ال یمكن استخدام شعار سلو  جرس إنذار، طلب تدخل یتم إطالقھ للعالم كلھ. وبالت

من الشعارات ذات الصلة (منظمة سلو فوود، حصن سلو فوود...) على ملصقات أو عبوات منتجات السفینة. 
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یمكن وصف مشروع السفینة بأدوات أخرى: مطویات، كتیبات، مقاالت، موقع إلكتروني 

ع  فوودسلو    منظمةوطدت   البلدان  من  العدید  المشاركة  في  إلى  باإلضافة  الذین،  الطھاة  مع  مھمة  تعاونیة  القات 
التذوق أو    أو سفینة  منتجات الحصون (بریسیدي)مطبخھم  ، یستخدمون في  فوود سلو    منظمةوالتعاون في أنشطة  

المنتجات التي یزرعھا أو یصنعھا صغار المنتجین المحلیین. 

لمنحھم   فوودسلو    منظمةتشجع     المنتجین  أسماء  إلى  قائمتھم  في  اإلشارة  على  الطھاة 
على وجھ التحدید    -للطھاة    فوودتحالف سلو    -ترویج لمشروع معین  الرؤیة الصحیحة وال

كة من المطاعم الملتزمة بحمایة التنوع البیولوجي. إلنشاء شب

إنشاؤه   تم  مشروع  ھو  السفینة  (بریسیدي)  الحصونلتعزیز  التحالف  منتجات لیشمل تدریجیًا یتوسع ولكنھ ،
) بشكل عام.عادلینین، والنظیفین، والطیبوالمنتجین المحلیین (ال

من   بمنتجات  التحالف  طھاة  استعانة  حالة  اسم    ، (بریسیدي)  الحصونفي  بجوار  شعارھا  استخدام  الممكن  فمن 
للمشروع.  توضیحیة جملة إضافة أیًضا المستحسن مخصصة). من صفحة على بھا قائمة نشر (أو المنتجات

فیما یتعلق بمنتجات السفینة یمكن اإلشارة إلیھا بنجمة. 

شرح التحالف في منشور المطعم للجمھور. على أي حال، یجب أن یظھر 

سلو    شعار  استخدام  یمكن  ال  ،   المحلیة  المنتجات  من  غیرھا  أو  التذوقسفینة    من  لمنتجات  الطھاة  استخدام  حالة  في
  ذلك ومع. الفردیینالمنتجینعلىالسیطرةمننوع  أيلدیھالیسفوودسلو   ألن، ) صلةذاتشعاراتأيأو(فوود

  النجمة   عالمة  باستخدام  ،   سفینة التذوق  في  مدرجة  القائمة  في  المدرجة  المنتجات  بعض  أن   على  التأكید  الممكن  من  ، 
  یتم : "الجملة   ھذه  وإضافة)  إضافیة  صفحة   فيسفینة التذوق    منتجات  قائمة  نشر  طریق  عن  أو(  المنتج  اسم  بجوار

الحالة  ھذه  في".  لألطعمة  البطيء  التذوق  سفینة  في  -(*)    بعالمة  إلیھا  المشار  المنتجات  أو  -  المنتجات  ھذه  تضمین
"نفسھ  المشروع  تشرح  جملة  بإضافة  أیًضا  ننصح  ،  التذوق  :    ثقافة   إلى  تنتمي  التي  للمنتجات  كتالوج  ھو سفینة 

." العالمحول  للمجتمعاتالطعامتذوق  وتقالیدوتاریخ

اإللكتروني   الموقع  على  المشروع  لوائح  على  االطالع  یمكن  الصدد،  ھذا  في  المعلومات  من  لمزید 
ark@slowfood.comأو مراسلة: 

كيف يمكن ترشيح منتج؟
أو أن یتمتع مھارات خاصة  خبیًرا  أي شخص یمكنھ ترشیح منتج لسفینة التذوق، فلیس من الضروري أن یكون

أو أن یكون عضًوا في منظمة سلو فوود.
أخرى أو دول أخرى. من مجتمعات یمكنك ترشیح منتجات من اإلقلیم الخاص بك، ولكن أیًضا  

للتنوع البیولوجي على    فوودسلو    منظمةلترشیح منتج، ما علیك سوى ملء نموذج بسیط للغایة، متاح على موقع  
العنوان: 

www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto

الوطنیة/ا  اللجنة  إلى  الترشیح  نموذج  إرسال  فیھا    -إلقلیمیة  یمكن  أنشأت  التي  البلدان  إحدى    فوودسلو    منظمةفي 
في موقع المؤسسة على الویب یمكن العثور على قائمة    للتنوع البیولوجي.  فوودسلو    منظمةأو مباشرة إلى    -اللجان  

البلدان التي توجد بھا لجنة وبیانات االتصال الخاصة بھا للتواصل مع مجموعات العمل المحلیة. 

من أن الترشیح یتوافق مع المعاییر    -اللجان المحلیة ومنظمة سلو فوود للتنوع البیولوجي    -ق ھاتان الھیئتان  تتحق
إذا .  التذوق  لسفینة  الدولیة  الفنیة  اللجنة  إلى  الترشیح  إرسال  یتم  ،   إیجابیًا  التقییم  كان  إذا  .التي وضعھا المشروع

 .المرشحمنالمحلیةاللجنةفستطلبھا، المعلوماتمنمزیدإلىحاجةھناككانت

تستعین منظمة سلو فوود بمجموعة من المتعاونین من دول مختلفة. إذا كانت االستمارات غیر مكتملة، فسیتم طلب  
معلومات إضافیة من المبلغین. 

  ،  النموذج  تتلقىعندما، ستقدمھاالتيھي  البیولوجي  للتنوعفوودمنظمة سلو  فإن  ، محلیةلجنةوجودعدمحالةفي
 .للتقییمالفنیةاللجنةإلى

قسم سفینة التذوق. فيعبر اإلنترنتالكتالوج في وصف موجز للمنتج إضافةبعد الموافقة، یتطلب مسار السفینة 
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كيف يمكن التواصل مع سفينة  
 التذوق؟

أدوات اتصال متنوعة بلغات متعددة.لمواكبة نمو الم��وع، تتوفر 

/arkwww.slowfoodfoundation.org
(باللغتین اإلیطالیة    منظمة غیر ھادفة للربح ذات منفعة اجتماعیةالبیولوجي  للتنوع    فوودسلو    منظمةیحتوي موقع  

للمشروع،   كامل  تقدیمي  عرض  على  اإلنترنت والكتالوج  واإلنجلیزیة)  المعتمدة    عبر  یمكن   -للمنتجات  والتي 
المنتج   واسم  المنتج،  ونوع  الدولة،  حسب  البحث  طریقة  باستخدام  علیھا  المنتجات   -االطالع  لترشیح  ومساحة 

الجدیدة. 

التر الذین  تُعرض المرشحین أسماء أیًضا یجمع والذي العالم"، من قسم "ترشیحات في لغة، بأي الواردة، شیحات
) لتوجیھ أنشطتك وتوضیح المزید من الشكوك حول  FAQیساھمون في المشروع. تتوفر صفحة األسئلة الشائعة (

بعض خطوات المشروع. 

وشھادات   المشاركة، الجدیدة (الدول المشروع حول أخبار الویب على المنظمة لموقع الرئیسیة الصفحة في تُنشر
مع   ومقابالت  بالفعالیات    .)أخرىومعلومات  الطھاة،  المرشحین،  متعلقة  األقالیم  من  إشارات  تلقي  المھم  من  لذلك 

معرض  أثناء  السفینة  لمنتجات  معرض  إنشاء  المثال  سبیل  مخصصة  (على  مؤتمرات  أو  اجتماعات  وتنظیم   ،
الجمعیات   تحفیز  یمكنھا  بل  فقط،  ذلك  ولیس  األخبار  قسم  تثري  ألنھا  وشھادات،  مثیرة،  ومبادرات  للمشروع)، 

األخرى لتنظیم فعالیات مماثلة. 

          (ا��غذية البطيئة) وتيرا مادريفوودسلو لمنظمةالن��ة ا��خبارية الدولية 
(ا��رض ا��م)

لنشرة اإلخباریة لمنظمة سلو فوود وتیرا مادري، المرسلة بانتظام بثماني لغات إلى ا
العالم، تحتوي على قسم خاص بمشروع    90.000 التذوق، والذي یسمح، من وقت آلخر،  جھة اتصال في  سفینة 

).أو غیرھا  اختباراتأومعارض صورأو جدیدةمنتجاتأوبإرسال محتویات مختلفة (بلدان جدیدة

معرض الصور ومقاطع الفيديو ا��ثباتية
من   المرسلة  الصور  في سجل  یتم عرض  الموجودة  وتلك  المبلغین  البطیئة)  فوودسلو    منظمةقبل  على   (األغذیة 

الویب   موقع  على  المتعددة  الوسائط  قسم  وفي  الفیسبوك  للغایة  .www.slowfood.comصفحة  مھمة  تعد  كما 
الذین یحرسون التنوع  مقاطع الفیدیو التي تم جمعھا: أي شخص قادر على إنشاء مقاطع فیدیو مدعو لمقابلة أولئك  

البیولوجي. یمكن إرسال مقاطع الفیدیو مع وثائق الترشیح ثم ربطھا من االستمارة الموجودة على الموقع، أو حفظھا  
صوامع   "في  فیدیو    ، Granai della Memoria  "(www.granaidellamemoria.it)الذاكرة  أرشیف  وھو 

المح والثقافات  التقالید  أمناء  شھادات  على  بواسطة  یحتوي  العالم  أنحاء  جمیع  من  المجمع  البیولوجي  والتنوع  لیة، 
". Università di Scienze Gastronomicheالطعام "جامعة علوم تذوق 
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والحصون ما الفرق بین سفینة التذوق  
؟ )(بریسیدي

  المنتجینالسمة األساسیة للحصن ھي العالقة مع ، فإنللمنتجات كتالوج في حین أن سفینة التذوق ھي عبارة عن 
) یعني زیارة شركاتھم، وإخبارھم لنا بكیفیة عملھا وما  وتنفیذ مبادرات ملموسة لدعمھم. إن بدء حصن (بریسیدي

والثقافي، وما ھو سوقھم، حتى نكون قادرین على  ھي الصعوبات التي تواجھھم، والتعرف على سیاقھم االجتماعي
" بشكل ملموس لحمایة المنتج التقلیدي  Presìdi Slow Foodتتدخل حصون سلو فوود "تنفیذ مبادرات التعزیز.

المعرض لخطر االنقراض (أحد منتجات السفینة) وبالتالي تمثل مرحلة الحقة لتصنیف السفینة. بالطبع، لن یكون  
نظمات الممكن إنشاء عدد من الحصون یساوي عدد منتجات السفینة. األمل ھو أن تحتشد العدید من الممن 

والمؤسسات األخرى إلنقاذ 

ا�ورو�. ا�تحاد من ما� بدعم ا�نشور هذا صدر

وحده. مؤلفه عاتق ع� ا�نشور هذا مسؤولية تقع

فيه. الواردة ا�علومات عن ينتج قد استخدام �ي مسؤولية ا�ورو� ا�تحاد يتحمل �



www.fondazioneslowfood.com
www.slowfood.com




