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Защо това е добра практика?Slow Food е глобално движение на

местно ниво с хиляди членове по целия свят, което свързва

удоволствието от храната с ангажираност към общността и околната

среда. Те са организация с нестопанска цел, която се стреми да

популяризира по-добър начин на хранене, празнувайки богатите

хранителни традиции на различните нации, които съставляват

Обединеното кралство, и защитавайки тяхното ядливо

биоразнообразие. Slow Food ангажира членове на обществеността,

производители на храни, готвачи, бизнес, учени и глобална мрежа,

разпространявайки и въвеждайки своите философии в

международен и местен план. Тези иновативни подходи за

здравословна храна в обслужването на храни водят до страхотни

проекти, базирани на общността, които помагат за развитието на

партньорства с други предприятия, разширявайки обхвата и

въздействието на местните производители, и това също така

позволява на местните хора достъп до местни продукти и спира

посевите или продуктите, които отиват на отпадъци.
Подчената тема има тенденция да бъде
здравословна храна и има акцент
върованието за здравословна храна.
Относно
Slow food Birmingham (SFB) е доброволческа 
организация - започна от адвокат Кейт Смит (сега шеф 
на SFB), която се премести в района преди 3 години, но 
преди това беше ангажирана с движението в 
продължение на много години. SFB се управлява от 
местни групи, избрали проекти за работа, и призовава 
тези, които имат интерес към движението, 
съпродуценти. Те избират да харчат пари за 
определени неща в хранителната система и затова, 
ако хората изберат да купуват местни, биологични и 
т.н., те произвеждат съвместно този тип хранителна 
система.

Проблемът
Поради блокирането на Covid -19 е имало излишък от
плодови и зеленчукови продукти, които са
непродадени, тъй като индустрията на
гостоприемството не изисква запаси - договорите със
супермаркетите отнемат 6 месеца, за да се оправят,
ресторантите са затворени, търговците не купуват, и
така Slow Food Birmingham искаше да подкрепи тези
местни производители. За да се уверят, че могат да
отглеждат културите през следващия сезон и да
останат жизнеспособни, тези производители
трябваше бързо да намерят нови клиенти или да
добавят към нарастващото количество храна, която се
губи, преди да може да се яде.

Действие
Slow Food Birminghamworkedwith Eat Make Playtomove
местни продукти в системата за аварийна храна, но
също така гарантира, че на фермера е платена
справедлива цена за неговата реколта. Също така
NCASS постави Кейт в контакт с трапезарията на
Digbeth (DDC), които стартираха проект „Улична
храна“, който обединява местния бизнес с храни и
напитки. Това Click & Collect и Slow Food Birmingham
беше перфектното партньорство за разширяване на
аудиторията на Slow Food и подпомагане на местните
производители. Кейт смяташе, че работата с DDC е
фантастична, защото те получиха концепцията. Тъй
като клиентите бяха там, за да подкрепят независим
бизнес, те също можеха да купуват кутии с плодове и
зеленчуци, както и много други местни продукти
едновременно.

Sustainable
Before Covid-19, Slow Food Birminghamhad 20 customers
/ week now these numbers are growing. Their story is
being heard by many more people and they are looking
to up-sell. This means that local producers are in a more
secure place because of SFB. This focus on developing
local food promotes a seasonal diet and reduces food
waste, create a more climate friendly approach to diet.

Кликнете и гледайте
Slow Food Birmingham Партньорството на Slow Food

Birmingham X DDC също е обхванато

Tип: Slow food движение

Cтрана:  Бирмингам, 
Великобритания
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/BrumSlowFood/
https://zurriolaikastola.eus/
https://twitter.com/BrumSlowFood
https://zurriolaikastola.eus/
http://slowfoodbirmingham.co.uk/
http://slowfoodbirmingham.co.uk/
https://www.birminghammail.co.uk/whats-on/food-drink-news/digbeth-dining-club-launches-click-18209693

