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Hal-‐hal	  yang	  sering	  dipertanyakan	  
	  
1.	  Apakah	  semua	  orang	  dapat	  mencalonkan	  produk,	  haruskah	  orang	  itu	  mempunyai	  
kemampuan	  khusus/tertentu?	  
Siapapun	  dapat	  mencalonkan	  produk	  tanpa	  membutuhkan	  kemampuan	  khusus/tertentu.	  
Tujuan	  dari	  Bahtera	  Rasa	  (Ark	  of	  Taste)	  	  adalah	  membuat	  katalog	  yang	  luas,	  dan	  diperlukan	  
kontribusi	  yang	  luas	  pula	  untuk	  melakukannya.Oleh	  karena	  itu,	  siapapun	  dapat	  mencalonkan	  
produk	  tanpa	  perlu	  menjadi	  seorang	  ahli,	  atau	  memiliki	  keterampilan	  tertentu	  ataupun	  
menjadi	  anggota	  Slow	  Food.	  Selain	  dapat	  mencalonkan	  produk	  dari	  daerahnya	  sendiri,	  bisa	  
juga	  mencalonkan	  produk	  yang	  menarik	  dari	  masyarakat	  atau	  kota-‐kota	  lainnya	  (mis.	  keju,	  
berbagai	  buah,selai	  yang	  ditemukan	  selama	  perjalanan/liburan).	  Ini	  adalah	  kepentingan	  kita	  
sebagai	  warganegara	  untuk	  melindungi	  keanekaragaman	  hayati,	  dan	  juga	  merupakan	  alasan	  
mengapa	  Bahtera	  Rasa	  dirancang	  untuk	  menjadi	  terbuka	  dan	  dapat	  diakses.	  Berbagai	  Komisi	  
akan	  mengurus	  lebih	  banyak	  aspek	  teknis	  pada	  tahap	  berikutnya.	  
	  
	  
2	  .	  Untuk	  mencalonkan	  produk	  ,perlukah	  kita	  terlebih	  dulu	  mengetahui	  siapa	  
produsennya	  dan	  mengunjungi	  pertanian	  mereka	  ?	  
Bahtera	  Rasa	  memilih	  produk	  dan	  bukan	  produsen.	  Jadi	  kita	  tidak	  perlu	  terlebih	  dulu	  
mengetahui	  siapa	  produsennya	  atau	  mengunjungi	  pertanian	  mereka	  .	  Tapi	  juga	  tidaklah	  
cukup	  hanya	  menemukan	  produk	  dalam	  katalog,	  museum,	  bank	  plasma	  nutfah	  ,	  kebun	  raya	  
atau	  di	  internet	  .	  Pertanyaan	  yang	  harus	  ditanyakan	  adalah	  "Apakah	  produk	  ini	  masih	  ada?	  
Apakah	  tersedia	  secara	  komersial?	  Jika	  tidak	  tersedia	  secara	  komersial	  ,	  apakah	  masih	  
diproduksi	  untuk	  konsumsi	  rumahan?	  ".	  
Kita	  dapat	  menemukan	  produk	  Bahtera	  Rasa	  dengan	  berbicara	  kepada	  orang-‐orang	  tua	  ,juru	  
masak,	  wartawan	  ,	  ahli	  teknis	  (misalnya	  dokter	  hewan	  ,ahli	  agronomi	  ,	  ahli	  teknologi	  pangan),	  
pedagang	  pasar,dll.	  Tapi	  jika	  kita	  dapat	  berbicara	  langsung	  dengan	  produsen,	  tentunya	  kita	  
dapat	  memperoleh	  informasi	  yang	  lebih	  rinci	  ,	  tapi	  itu	  tidak	  terlalu	  penting	  .	  
	  
Bahtera	  Rasa	  adalah	  katalog	  berisikan	  produk	  yang	  terancam	  punah	  .	  Sebuah	  profil	  Bahtera	  
Rasa	  menggambarkan	  penampilan	  ,	  warna,	  rasa	  ,	  metode	  produksi	  dan	  penggunaan	  
kulinernya.	  Kita	  tidak	  perlu	  memberikan	  rincian	  tentang	  rantai	  produksinya	  secara	  
keseluruhan.	  
	  
Sebagai	  contoh	  sederhana:	  
1.	  Suatu	  varietas	  apel	  dipilih	  untuk	  Bahtera	  Rasa	  ,	  sesudahnya	  dapat	  dibudidayakan	  dengan	  
menggunakan	  metode	  organik	  atau	  metode	  konvensional	  	  
2.	  Produk	  daging	  ham	  tradisional	  yang	  dipilih	  untuk	  Bahtera	  Rasa	  ,	  dapat	  diproduksi	  
menggunakan	  babi	  turunan	  asli	  atau	  tidak	  asli,	  dari	  hewan	  liar,	  setengah	  liar	  atau	  dipelihara	  
secara	  menetap,	  dll	  
	  
Bahtera	  Rasa	  membatasi	  dirinya	  hanya	  untuk	  menyusun	  profil,	  dan	  menyoroti	  bahwa	  produk	  
tertentu	  telah	  hilang/punah.	  Hal	  ini	  merupakan	  peringatan	  yang	  menuntut	  kita	  untuk	  segera	  
mengambil	  tindakan.	  
	  
Pembelaan	  produk	  tersebut	  dilakukan	  secara	  praktis	  (dengan	  cara	  Slow	  Food	  melalui	  
Presidia	  ,	  tetapi	  bisa	  juga	  melalui	  organisasi	  lain	  ,	  lembaga	  atau	  individu)	  yang	  harus	  
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melangkah	  lebih	  jauh	  ,	  mengidentifikasi	  dan	  bertemu	  dengan	  produsen	  yang	  sebenarnya	  ,	  
serta	  menganalisis	  setiap	  tahap	  rantai	  produksi.	  
	  
	  
3	  .	  Apakah	  mungkin	  untuk	  mencalonkan	  produk	  liar?	  
Ya,	  tetapi	  hanya	  jika	  dikaitkan	  dengan	  teknik	  tradisional	  (cara	  pengumpulan/penangkapan,	  
memancing,	  pengolahan	  dll).	  
	  
Slow	  Food	  berusaha	  mempertahankan	  keanekaragaman	  hayati	  tidak	  hanya	  dalam	  hal	  plasma	  
nutfah	  (bahan	  genetik),	  tetapi	  terutama	  karena	  budayanya	  (area	  lokal,	  pengetahuan,	  teknik	  
tradisional).	  
	  
Ada	  produk	  liar	  yang	  melibatkan	  teknik	  kompleks,	  seperti	  beras	  manoomin	  (di	  AS)	  yang	  
dipanen	  dengan	  menggunakan	  kano,	  kemudian	  dikeringkan	  dan	  diasapkan,	  atau	  kopi	  
Harenna	  liar	  (Ethiopia)	  yang	  dikeringkan	  di	  bawah	  sinar	  matahari	  dan	  dipanggang	  .	  	  
Produk	  lainnya	  menggunakan	  teknik	  sederhana	  ,	  seperti	  Radicc	  di	  Mont	  (Italia),	  yang	  
dikumpulkan	  di	  pegunungan	  dan	  dimasukkan	  ke	  dalam	  minyak	  zaitun	  extravirgin.	  Seringkali	  
Produk	  liar	  digunakan	  sebagai	  makanan,	  tetapi	  juga	  memiliki	  kegunaan	  sebagai	  kosmetik	  dan	  
obat.	  
	  
Melestarikan	  produk	  liar	  berarti	  menjaga	  pengetahuan	  yang	  diteruskan	  oleh	  komunitas	  
dalam	  melestarikan	  ekosistem	  tempat	  produk	  ini	  berasal	  dan	  bertahan	  hidup	  (seperti	  hutan,	  
gunung	  dan	  laguna).	  
	  
Dalam	  kerajaan	  hewan,	  ikan	  adalah	  keluarga	  terbesar	  yang	  menyediakan	  makanan	  liar	  .	  
Dalam	  hal	  ini	  juga	  dimungkinkan	  untuk	  mencalonkan	  jenis	  ikan	  jika	  metode	  memancing	  atau	  
pengawetannya	  dilakukan	  secara	  tradisional	  (penggaraman,	  pengeringan,	  pengasapan,	  dll).	  
Bahtera	  Rasa	  menarik	  perhatian	  masyarakat	  akan	  produk	  ini	  ,	  menyoroti	  risiko	  
kepunahannya	  ,	  dan	  mengundang	  semua	  orang	  untuk	  melakukan	  sesuatu	  dalam	  melindungi	  
mereka.	  
	  
Kadang	  kegiatan-‐kegiatan	  tersebut	  mendorong	  pembelian/konsumsinya,	  tetapi	  dalam	  kasus	  
beberapa	  produk	  liar	  (mereka	  yang	  berisiko	  serius	  kepunahan	  ,	  seperti	  salmon)	  ,	  adalah	  lebih	  
baik	  untuk	  makan	  sedikit	  atau	  tidak	  sama	  sekali	  untuk	  melindungi	  dan	  mendorong	  
reproduksi	  mereka.	  
	  
	  
4	  .	  Apa	  yang	  dimaksud	  dengan	  spesies	  domestik?	  
Selain	  tumbuhan	  dan	  satwa	  liar	  ,	  ada	  jenis	  tanaman	  yang	  telah	  dijinakkan	  manusia	  ,	  dan	  
hewan	  terpilih	  yang	  dimanfaatkan	  susu	  dan	  dagingnya.	  Dengan	  domestikasi,	  spesies	  alam	  liar	  
memasuki	  lingkungan	  keluarga	  dan	  rumahan	  serta	  dapat	  dikendalikan.	  
	  
Domestikasi	  tidak	  hanya	  melibatkan	  penanaman	  benih	  atau	  penjinakan	  binatang,	  tapi	  juga	  
dalam	  pemilihan.	  Oleh	  karena	  itu,	  terdapat	  proses	  bertahap	  yang	  mengubah	  benih	  atau	  
hewan	  sehingga	  beradaptasi	  lebih	  baik	  bagi	  daerah	  tertentu.	  
	  
FAO	  memperkirakan	  bahwa	  75%	  varietas	  sayur	  dalam	  negeri	  telah	  punah	  secara	  permanen.	  



	  
	  

	   3	  

Angka	  tersebut	  naik	  sampai	  95%	  di	  Amerika	  Serikat.	  Sekarang	  60%	  pasokan	  pangan	  global	  
didasarkan	  pada	  tiga	  sereal:	  gandum,	  beras	  dan	  jagung-‐bukan	  pada	  ribuan	  varietas	  padi	  
terpilih	  yang	  tumbuh	  di	  India	  dan	  China	  ,	  atau	  ribuan	  varietas	  jagung	  yang	  ditanam	  di	  
Meksiko	  .	  Hanya	  beberapa	  hibrida	  yang	  dipilih	  segelintir	  perusahaan	  multinasional	  
untuk	  	  dijual	  kepada	  petani.	  
	  
Dorongan	  pertama	  Slow	  Food	  adalah	  untuk	  mengambil	  tindakan	  terhadap	  masalah	  
keanekaragaman	  hayati	  dalam	  negeri,	  atau	  agrobiodiversitas.	  Jadi	  kita	  tidak	  hanya	  fokus	  pada	  
panda	  atau	  anjing	  laut	  Monk,	  tetapi	  juga	  ayam	  Gascon	  dan	  domba	  Kempen,	  bukan	  hanya	  
edelweiss,	  tetapi	  juga	  Ustica	  lentil.	  
	  
	  
5	  .	  Apakah	  produk	  olahan	  dapat	  dicalonkan?	  
Produk	  olahan	  mengacu	  pada	  keju,	  daging	  ham,	  roti,	  makanan	  penutup,	  minuman,	  awetan	  
makanan	  dsb.,yang	  telah	  berkembang	  untuk	  mengawetkan	  bahan	  makanan	  (susu,	  daging	  ,	  
ikan,	  sereal,	  buah).	  Produk	  olahan	  adalah	  buah	  pengetahuan	  yang	  diturunkan	  dari	  generasi	  ke	  
generasi	  di	  setiap	  sudut	  dunia	  ,	  hasil	  dari	  kreativitas	  dan	  keterampilan.	  Variasi	  sekecil	  apapun	  
menghasilkan	  makanan	  yang	  sangat	  berbeda.	  Lihatlah	  ribuan	  jenis	  keju	  yang	  dihasilkan	  dari	  
tiga	  bahan	  yang	  sama	  (susu,	  rennet,	  garam),	  atau	  daging	  ham,	  yang	  kadang	  perbedaannya	  
hanya	  terdapat	  pada	  potongan	  daging	  ,	  rempah-‐rempah	  atau	  jenis	  kayu	  yang	  digunakan	  untuk	  
mengasapinya.	  Teknik	  pengolahan	  artisanal	  memungkinkan	  kreasi	  penciptaan	  produk-‐
produk	  tertentu	  yang	  lebih	  mampu	  menceritakan	  budaya	  lokal	  serta	  melindungi	  produsen	  
dari	  fluktuasi	  musim	  dan	  pasar.	  
	  
Seringkali	  suatu	  varietas	  tanaman	  atau	  turunan	  lokal	  dapat	  diselamatkan	  dengan	  
memberikan	  nilai	  tertentu	  dan	  mempromosikan	  produk	  olahan	  yang	  dihasilkan	  darinya	  (mis.	  
menyelamatkan	  suatu	  jenis	  keju	  atau	  daging	  ham	  dapat	  menyelamatkan	  suatu	  turunan	  lokal,	  
menyelamatkan	  suatu	  jenis	  roti	  bisa	  menyelamatkan	  suatu	  varietas	  gandum,	  dll).	  Slow	  Food	  
menganggap	  bahwa	  produk	  olahan	  juga	  merupakan	  indikator	  keanekaragaman	  hayati	  
bersama-‐sama	  dengan	  turunan,	  benih	  dan	  spesies	  domestik/liar.	  
	  
	  
6.	  Apakah	  mungkin	  untuk	  menyertakan	  resep	  di	  Bahtera	  Rasa?	  
Tidak	  mungkin,	  karena	  Bahtera	  Rasa	  tidak	  akan	  mengakuinya	  (misalnya,	  ayam	  yang	  diberi	  
merica).	  Bahtera	  Rasa	  menerima	  pencalonan/mengakui	  yang	  berkaitan	  dengan	  bahan	  baku	  
(suatu	  jenis	  turunan	  ayam	  dan	  suatu	  varietas	  merica).	  Bahtera	  Rasa	  	  tidak	  akan	  mengakui	  
tabbouleh	  (salad	  gandum	  bulgur,	  tomat,	  sayuran	  dan	  mint	  lainnya),	  tapi	  akan	  mengakui	  suatu	  
varietas	  bulgur	  (gandum	  retak),	  suatu	  varietas	  tomat,	  suatu	  varietas	  mint,	  dst.	  Kedua	  contoh	  
tadi	  sebenarnya	  sederhana	  dan	  jelas,	  tetapi	  kadang	  menjadi	  rumit	  untuk	  memutuskan	  apakah	  
kita	  berhadapan	  dengan	  produk	  atau	  resep.	  
	  
Berikut	  adalah	  beberapa	  kriteria	  yang	  dapat	  membantu	  Anda	  untuk	  mengidentifikasi	  produk	  
dan	  membedakannya	  dari	  resep.	  Kriteria	  ini	  tidak	  cukup	  dengan	  berdiri	  sendiri,	  tetapi	  harus	  
secara	  bersama-‐sama	  digunakan	  untuk	  membantu	  untuk	  memperjelas	  masalah	  .	  
	  
Kriteria-‐kriteria	  itu	  adalah:	  
-‐	  Produk	  dapat	  bertahan	  ,	  dikemas	  dan	  diangkut	  ,	  sedangkan	  resep	  diletakkan	  di	  piring	  dan	  
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segera	  dikonsumsi;	  
	  
-‐	  Suatu	  produk	  dapat	  dikodifikasikan:	  produk	  artisanal	  (buatan	  tangan)	  	  sangat	  bervariasi	  ,	  
namun	  ada	  kemungkinan	  untuk	  menulis	  aturan	  produksi	  yang	  sama	  dengan	  tolok	  ukur	  yang	  
berbeda	  didasarkan	  pada	  ciri	  produk	  (bentuk,	  warna	  ,	  minimal	  penuaan	  waktu	  dll).	  Namun	  
resep	  lebih	  "pribadi	  ":	  setiap	  juru	  masak	  memiliki	  versi	  pribadinya	  sendiri	  dan	  setiap	  keluarga	  
menambahkan	  atau	  menghapus	  sesuatu	  dari	  resep	  itu.	  Jadi	  ada	  ratusan	  versi	  berbeda	  dari	  
sebuah	  produk	  seperti	  agnolotti	  al	  plin	  yang	  dibuat	  sendiri;	  
	  
-‐	  Suatu	  produk	  dapat	  menjadi	  bahan	  dalam	  resep,	  namun	  tidak	  sebaliknya;	  
	  
-‐	  Produk	  memiliki	  satu	  bahan	  utama	  (susu	  pada	  keju,	  gandum	  pada	  roti,	  daging	  pada	  ham)	  
sementara	  ini	  tidak	  terjadi	  dalam	  resep	  (sup,	  salad,	  dll);	  
	  
Salah	  satu	  kategori	  yang	  paling	  sulit	  untuk	  dibuat	  katalog	  adalah	  makanan	  penutup	  yang	  
lembut.	  Mengingat	  bahwa	  banyak	  makanan	  penutup	  lembut	  yang	  menghilang	  dengan	  cepat	  
dari	  toko-‐toko	  kue	  dan	  restoran,	  kami	  mengusulkan	  kategori	  ini	  dimasukkan	  dalam	  Bahtera	  
Rasa.	  
	  
	  
7.	  Apakah	  kita	  dapat	  mencalonkan	  makanan	  yang	  diproduksi	  hanya	  untuk	  konsumsi	  
rumahan?	  
Ya.	  Sebuah	  produk	  yang	  bertahan	  hanya	  dalam	  tradisi	  keluarga	  tetapi	  tidak	  hadir	  di	  pasaran,	  
bahkan	  jika	  diproduksi	  secara	  berlimpah,	  merupakan	  sistem	  yang	  sangat	  rapuh	  dan	  berisiko	  
punah	  	  dalam	  waktu	  satu	  generasi.	  
	  
Di	  Balkan	  dan	  banyak	  negara	  bekas	  Uni	  Soviet	  lainnya,	  perusahaan	  kecil	  milik	  pribadi	  yang	  
sebelumnya	  tidak	  ada,	  hanya	  berupa	  koperasi	  publik	  yang	  besar.	  Di	  negara-‐negara	  ini	  produk	  
artisan	  (buatan	  tangan)	  hanya	  bertahan	  dalam	  lingkup	  keluarga,	  dan	  sekarang,	  sedikit	  demi	  
sedikit,	  beberapa	  diantaranya	  kembali	  ke	  pasar.	  
	  
Berikut	  kita	  lihat	  dua	  situasi	  yang	  berbeda:	  yang	  pertama,produk	  dibuat	  secara	  eksklusif	  oleh	  
keluarga	  untuk	  konsumsi	  rumahan	  dan	  tidak	  dijual.	  Yang	  kedua,	  produk	  hadir	  di	  pasar,	  tetapi	  
dalam	  versi	  non-‐otentik,	  dengan	  resep	  standar	  atau	  dengan	  bahan	  baku	  yang	  berbeda.	  Dalam	  
kedua	  kasus	  itu	  penting	  untuk	  mencalonkan	  produk	  dan	  pengetahuan	  produksinya	  
diturunkan	  dalam	  keluarga	  sebelum	  terlambat.	  
	  
	  
8.	  Apakah	  mungkin	  untuk	  mencalonkan	  produk	  yang	  sama	  di	  beberapa	  negara?	  
Ya	  ,	  setelah	  mengidentifikasi	  perbedaan	  sekecil	  apapun	  pada	  masing-‐masing	  produk.	  Produk	  	  
buatan	  tangan	  tidak	  pernah	  sama	  karena	  mereka	  dipengaruhi	  oleh	  banyak	  faktor:	  ketinggian,	  
komposisi	  tanah,	  iklim,	  pengetahuan	  lokal	  ,	  kreativitas	  pribadi	  dsb	  .	  Ketika	  sebuah	  produk	  
ditemukan	  di	  banyak	  negara	  dengan	  nama	  yang	  sama,	  kita	  perlu	  melakukan	  penyelidikan	  
lebih	  lanjut.	  Contohnya:	  	  
-‐	  Ricotta	  yang	  diproduksi	  di	  Sisilia,	  jika	  digali	  lebih	  dalam,	  kami	  menemukan	  bahwa	  mereka	  
dapat	  dibuat	  dari	  susu	  sapi,	  susu	  domba,	  susu	  kambing	  atau	  susu	  campuran,	  masih	  segar	  atau	  
sudah	  berumur,	  dipanggang,	  diasap,	  digumpalkan	  dengan	  cabang	  ara,	  dst	  .	  	  
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-‐	  Couscous	  yang	  diproduksi	  di	  Mediterania	  ,	  jika	  dilihat	  lebih	  dalam,	  kita	  dapat	  menemukan	  
variasi	  couscous	  yang	  terbuat	  dari	  sereal	  berbeda-‐beda	  (gandum,	  millet,	  padi,	  jagung)	  dan	  
bahan	  baku	  lainnya	  (bahkan	  ada	  couscous	  yang	  terbuat	  dari	  biji	  teratai).	  Hanya	  couscous	  
gandum	  yang	  dapat	  dibuat	  dengan	  varietas	  gandum	  lokal	  	  yang	  berbeda,	  ukuran	  biji-‐bijian	  
yang	  berbeda,	  atau	  dibumbui	  dengan	  rempah-‐rempah	  kering,	  daun	  atau	  akar,	  dll.	  
	  
Ketika	  tidak	  ada	  perbedaan	  yang	  jelas	  ,	  itu	  karena	  perbedaan	  tersebut	  belum	  pernah	  
dipelajari	  dan	  dijelaskan,	  bukan	  karena	  mereka	  tidak	  ada.	  Sebagai	  contoh,	  pada	  tahun	  1960-‐
an	  di	  Italia	  ada	  minuman	  anggur	  merah	  dan	  minuman	  anggur	  putih.	  Saat	  ini,	  terdapat	  
beranekaragam	  minuman	  anggur,	  yang	  berubah	  menurut	  berbagai	  varietas	  tanaman	  anggur,	  
wilayah,	  teknik	  pembuatannya	  dan	  kemampuan	  individual	  masing-‐masing	  produsen.	  
Mempromosikan	  keanekaragaman	  merupakan	  hal	  mendasar	  untuk	  menyelamatkan	  produsen	  
kecil.	  Penyeragaman,	  pemerataan,	  dan	  kedangkalan	  (mereka	  yang	  mengatakan	  "produk	  ini	  
sama	  di	  mana-‐mana")	  menguntungkan	  para	  produsen	  yang	  mengeluarkan	  produk	  dalam	  
jumlah	  besar	  tapi	  dengan	  mengorbankan	  kualitas.	  
	  
Kita	  bisa	  mencalonkan	  buah	  plum	  slatko	  pozegaca	  dari	  Bosnia	  dan	  Herzegovina,	  buah	  ara	  liar	  
slatko	  dari	  Makedonia,	  kacang	  hijau	  gliko	  dari	  Albania.	  Kita	  bisa	  mencalonkan	  Jabal	  '	  Amel	  
freekeh	  dari	  Lebanon,	  freekeh	  dari	  Jenin	  di	  Palestina,	  atau	  Idleb	  di	  Suriah.	  Contoh-‐contoh	  tadi	  
menunjukkan	  bahwa	  keberadaan	  produk	  itu	  umum	  di	  daerah	  yang	  luas	  dan	  sering	  bernama	  
sama,	  tapi	  tidak	  berarti	  bahwa	  produk	  itu	  tidak	  berisiko	  punah	  di	  daerah	  dimana	  produk	  
tersebut	  diproduksi	  secara	  tradisional.	  
	  
	  
9	  .	  Apakah	  kita	  dapat	  mencalonkan	  produk	  yang	  sudah	  disertifikasi	  (PDO,	  PGI,	  dll.)?	  
Ya,	  kita	  dapat.	  Untuk	  menjelaskan	  mengapa	  ,	  kita	  perlu	  menjelaskan	  secara	  singkat	  apa	  saja	  
yang	  ditunjuk	  oleh	  Eropa	  dan	  tujuan	  mereka	  (dalam	  satu/dua	  tahun	  terakhir,	  penunjukkan	  
ini	  telah	  diperluas	  untuk	  produk	  Ark	  di	  Amerika	  Latin	  dan	  Afrika)	  .	  
	  
Sebuah	  PDO	  (Protected	  Designations	  of	  Origin	  =	  Penunjukkan/penandaan	  daerah	  asal	  yang	  
dilindungi)	  menunjuk	  produk	  tradisional,	  dengan	  peraturan	  yang	  mendefinisikan	  area	  
produksi	  bersejarah	  dan	  teknik	  pengolahannya,	  sementara	  PGI	  (Protected	  Geographic	  
Indication	  =	  Indikasi	  geografis	  yang	  dilindungi),	  mengidentifikasi	  dan	  menjamin	  bahwa	  
sebuah	  produk	  dimiliki	  oleh	  suatu	  wilayah	  geografis	  tertentu	  dimana	  setidaknya	  
terdapat/dilakukan	  salah	  satu	  tahap	  produksi.	  
	  
	  
10.	  Apakah	  mungkin	  untuk	  mencalonkan	  produk	  ditemukan	  dalam	  sumber	  tertulis	  
atau	  database?	  
Hal	  ini	  sangat	  penting	  untuk	  mengetahui	  apakah	  seseorang	  telah	  melakukan	  penelitian	  di	  
daerah	  setempat	  dan	  jika	  ada	  katalog	  varietas	  dan	  keturunan,	  buku	  masak	  dengan	  resep	  yang	  
juga	  menggambarkan	  bahan	  baku	  ,	  atau	  dokumentasi	  lainnya.	  Hal	  ini	  juga	  dapat	  membantu	  
untuk	  mengunjungi	  kebun	  raya,	  database	  plasma	  nutfah,	  koleksi	  tanaman	  di	  perguruan	  tinggi	  
pertanian	  ,	  universitas	  dan	  pusat	  penelitian.	  
	  
Hal	  ini	  dimungkinkan	  untuk	  menemukan	  berbagai	  sumber	  yang	  menarik.	  Tapi	  ini	  tidak	  cukup.	  
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Hal	  ini	  tidak	  cukup	  untuk	  menemukan	  produk	  dalam	  katalog	  ,	  di	  internet,	  di	  museum	  atau	  di	  
taman	  botani	  untuk	  mencalonkan	  untuk	  dimasukkan	  dalam	  Bahtera	  Rasa.	  
Pertanyaan	  yang	  harus	  ditanyakan	  adalah	  "Apakah	  produk	  ini	  masih	  ada?	  Apakah	  tersedia	  
secara	  komersial?	  Jika	  tidak	  tersedia	  secara	  komersial,	  apakah	  masih	  diproduksi	  untuk	  
konsumsi	  rumah?".	  
	  
Kita	  bisa	  memeriksa	  apakah	  produk	  yang	  ditemukan	  dalam	  dokumentasi	  ini	  masih	  ada	  
dengan	  meminta	  orang-‐orang	  tua,	  koki,	  wartawan	  makanan,	  ahli	  teknis	  (misalnya	  dokter	  
hewan,	  agronomi,	  teknologi	  pangan),	  pedagang	  pasar	  atau	  berbicara	  langsung	  dengan	  
produsen	  ,	  jika	  kita	  dapat	  mengidentifikasi	  dan	  menemui	  mereka	  .	  
	  
	  
11.	  Apakah	  kita	  bisa	  mencalonkan	  produk	  yang	  diidentifikasi	  dengan	  nama	  komersial?	  
Tidak	  bisa.	  Produk	  yang	  dipilih	  untuk	  Bahtera	  Rasa	  adalah	  barang	  umum.	  Mereka	  adalah	  
milik	  masyarakat,	  milik	  daerah	  setempat	  di	  mana	  mereka	  berasal	  dan	  dikembangkan,	  untuk	  
orang-‐orang	  yang	  menyerahkan	  produk	  itu	  turun	  temurun	  selama	  beberapa	  generasi	  dan	  
akan	  terus	  melakukannya	  di	  masa	  depan.	  
	  
Mereka	  bukan	  milik	  pribadi	  dari	  perusahaan	  komersial	  .	  Setiap	  perusahaan	  baru	  atau	  orang	  
muda	  yang	  tinggal	  di	  daerah	  tersebut	  dapat	  memutuskan	  untuk	  mengolah,	  pertanian	  atau	  
mengolah	  produk	  Bahtera	  Rasa.	  
	  
Oleh	  karena	  itu	  Bahtera	  Rasa	  tidak	  mengakui	  merek	  dagang	  yang	  dipatenkan	  atau	  didaftarkan	  
oleh	  pemilik	  swasta.	  
	  
Sebagai	  contoh	  :	  Bahtera	  Rasa	  tidak	  akan	  menerima	  Nutella	  ®,	  tapi	  akan	  menerima	  krim	  
berbahan	  dasar	  coklat	  hazelnut	  tradisional	  Gianduia.	  Bahtera	  Rasa	  tidak	  akan	  menerima	  
Huguenot	  keju	  ®	  (susu	  sapi	  Afrika	  Selatan	  yang	  namanya	  diciptakan	  dan	  didaftarkan	  oleh	  
perusahaan	  yang	  memproduksinya),	  tetapi	  akan	  menerima	  Caciocavallo	  podolico,	  oscypek	  
Polandia,	  atau	  Pelardon	  affine,	  yang	  semuanya	  adalah	  keju	  milik	  komunitas	  lokal.	  Bahtera	  
Rasa	  tidak	  akan	  menerima	  apel	  Marlene	  ®,	  tetapi	  akan	  menerima	  ratusan	  varietas	  apel	  lokal	  
yang	  masih	  bertahan	  di	  seluruh	  dunia	  .	  
	  
	  
12.	  Apa	  yang	  dimaksud	  dengan	  kualitas	  tertentu?	  
Analisis	  Kimia	  atau	  analisis	  fisik	  tidak	  cukup	  untuk	  menilai	  kualitas	  suatu	  produk,	  begitu	  pula	  
dengan	  cara	  pencicipan.	  
	  
Asal	  usul	  produk	  harus	  dipahami:	  
-‐	  Di	  daerah	  apa/mana	  produk	  ituberasal	  :Di	  pegunungan	  atau	  dataran?	  Dalam	  zona	  perkotaan	  
atau	  terisolasi?	  Dalam	  iklim	  lembab	  atau	  kering?	  Di	  area	  yang	  dapat	  terdefinisi	  dengan	  baik	  
atau	  daerah	  yang	  sangat	  luas?	  	  
-‐	  Masyarakat	  harus	  dikonsultasikan	  (Apakah	  produk	  tersebut	  dikenal	  semua	  orang	  atau	  
hanya	  sedikit	  orang	  ?	  Apakah	  produk	  itu	  dianggap	  sebagai	  produk	  bernilai	  tinggi,	  ditujukan	  
untuk	  festival	  dan	  upacara,	  atau	  makanan	  sedekah?)	  	  
-‐	  Teknik	  pengolahan	  harus	  dipahami	  (Apakah	  keju	  berasal	  dari	  susu	  mentah	  atau	  susu	  yang	  
dipasteurisasi?	  Apakah	  dadih	  dimasak,	  mentah	  membentang?	  Apakah	  keju	  masih	  segar	  atau	  
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telah	  berumur?).	  	  
-‐	  Metode	  konservasi	  yang	  digunakan(Apakah	  diasap	  ,	  dibungkus	  jerami,	  dll?)	  
Kemudian	  tentu	  saja	  ,	  kita	  perlu	  mengevaluasi	  aspek	  organoleptik.	  Sebuah	  produk	  dikatakan	  
menarik	  jika	  bersifat	  kompleks,	  artinya	  jika	  rasanya	  berkembang	  di	  dalam	  mulut,	  
menawarkan	  persepsi	  yang	  berubah	  dan	  bertahan	  lama.	  Sebuah	  produk	  yang	  tidak	  menarik	  
akan	  menawarkan	  persepsi	  singkat	  dan	  cepat	  berakhir	  pada	  hidung	  dan	  langit-‐langit	  dengan	  
karakteristik	  yang	  tidak	  berubah.	  Dengan	  mencicipi,	  kita	  dapat	  mengidentifikasi	  cacat	  
potensial	  pada	  produk	  (rasa	  tengik,	  keasaman	  berlebihan,	  dll.)	  ,	  mengidentifikasi	  
karakteristik	  organoleptik	  utama	  (aroma,	  rasa,	  konsistensi)	  ,	  memahami	  jika	  ada	  
keseimbangan	  dan	  harmoni	  antara	  berbagai	  rasa	  dan	  komponen	  bau	  ,	  dan	  jika	  produk	  
mengekspresikan	  wilayahnya	  dan	  tipologinya	  dengan	  baik	  .	  Bahkan	  bisa	  saja	  sebuah	  elemen	  
yang	  tampaknya	  cacat	  merupakan	  hal	  yang	  khas	  dari	  daerah	  itu	  dari	  segi	  	  selera	  lokal	  atau	  
tipologi	  .	  Misalnya,	  kepahitan	  dalam	  keju	  kambing	  dinilai	  	  cacat	  ,	  tetapi	  hal	  tersebut	  
merupakan	  karakteristik	  keju	  yang	  khas	  dari	  beberapa	  sapi	  pegunungan	  Alpen.	  
	  
Singkatnya,	  definisi	  Slow	  Food	  akan	  kualitas	  suatu	  produk	  makanan	  adalah	  sebuah	  kisah	  
cerita.	  	  
	  
	  
13.	  Apa	  saja	  yang	  penting	  dari	  aspek	  wilayah?	  
Wilayah	  merupakan	  elemen	  kunci	  bagi	  keanekaragaman	  hayati.	  Karena	  itu	  tidaklah	  cukup	  
bagi	  suatu	  produk	  untuk	  hanya	  menjadi	  "lokal".	  Kata	  sifat	  "lokal"	  memberitahu	  kita	  sedikit	  
tentang	  sejarah	  dan	  tradisi	  dari	  suatu	  daerah.	  	  
Untuk	  hal	  ini,	  mungkin	  saja	  untuk	  memproduksi	  (secara	  lokal)	  varietas	  unggul	  ,	  hibrida	  atau	  
produk	  yang	  baru	  diperkenalkan	  dan	  tidak	  berkaitan	  dengan	  budaya	  lokal	  .	  Di	  sisi	  lain,	  
produk	  yang	  menarik	  bagi	  kita	  	  sangat	  berhubungan	  dengan	  wilayahnya,	  tidak	  hanya	  dalam	  
hal	  iklim	  dan	  lingkungan	  ,	  tetapi	  juga	  dalam	  konteks	  budaya	  dan	  sejarah	  .	  
	  
Yang	  dimaksud	  dengan	  Wilayah	  bukanlah	  hanya	  tanah,	  udara,	  air	  dan	  iklim,	  tetapi	  juga	  
bahasa,	  dialek,	  agama.	  Jauh	  dari	  wilayah	  asalnya	  ,	  suatu	  jenis	  benih,	  sayuran,	  pohon	  buah	  atau	  
turunan	  hewan	  hanya	  dianggap	  sebagai	  suatu	  materi	  genetik	  .	  
	  
Berkat	  kegiatan	  manusia,	  varietas	  tanaman	  yang	  dapat	  dimakan	  dan	  turunan	  hewan	  paling	  
mampu	  memenuhi	  potensi	  mereka	  di	  wilayah	  dimana	  mereka	  telah	  diaklimatisasi	  selama	  
berabad-‐abad	  berkat	  kegiatan	  manusia.	  Untuk	  itu,	  mereka	  lebih	  dapat	  tahan	  dan	  
membutuhkan	  input	  eksternal	  yang	  lebih	  sedikit	  (pupuk	  dan	  herbisida	  dalam	  kasus	  tanaman,	  
perawatan	  hewan,	  air	  dan	  makanan	  dalam	  kasus	  hewan)	  .	  
	  
Karena	  itu	  mereka	  lebih	  berkelanjutan,	  baik	  dari	  segi	  lingkungan	  dan	  segi	  ekonomi.	  
	  
Ketika	  Anda	  mendengar	  bahwa	  suatu	  produk	  dikatakan/dianggap	  sama	  di	  mana-‐mana	  ,	  
bahwa	  tidak	  ada	  perbedaan	  antara	  satu	  daerah	  dengan	  daerah	  lain	  ,	  antara	  pegunungan	  dan	  
dataran,	  dsb.	  (yang	  sering	  terjadi)	  ,	  jangan	  menyerah,	  teruslah	  mengajukan	  pertanyaan.	  	  
Anda	  pasti	  akan	  menemukan	  perbedaan	  	  itu	  akan	  menjadi	  berkat	  daerah	  khusus/tertentu	  ,	  
penggunaan	  ramuan	  atau	  rempah-‐rempah	  yang	  hanya	  ditemukan	  di	  lembah	  tertentu	  ,	  dsb.	  
Yang	  harus	  kita	  lakukan	  adalah	  mencoba	  menghubungkan	  produk	  dan	  wilayah	  yang	  sangat	  
luas	  dengan	  identitas	  yang	  tepat/sesuai	  (mis.	  sebuah	  pulau,	  gunung,	  jalur	  sungai,	  atau	  
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sekelompok	  bukit).	  Jika	  Anda	  tidak	  dapat	  menemukan	  perbedaan	  sekecil	  apapun,	  berarti	  
produk	  tersebut	  tidak	  terlalu	  menarik	  seperti	  yang	  dibayangkan.	  
	  
	  
14.	  Berapa	  jangka	  waktu	  yang	  dibutuhkan	  sebelum	  produk	  dikatakan/menjadi	  
tradisional?	  
Beberapa	  organisasi	  telah	  menetapkan	  jumlah	  minimum	  tahun	  bagi	  suatu	  produk	  untuk	  
dapat	  didefinisikan	  sebagai	  tradisional	  :	  yaitu	  sekitar	  50	  ,	  30	  ,	  atau	  bahkan	  25	  tahun.	  
	  
Slow	  Food	  menganggap	  bahwa	  sebenarnya	  tidaklah	  sesederhana	  itu	  dalam	  menetapkan	  
angka	  tahun	  yang	  menjamin	  bagi	  suatu	  produk	  untuk	  didefinisikan	  sebagai	  produk	  
tradisional.	  
	  
Sebagai	  contoh,	  Bahtera	  Rasa	  apel	  Golden	  Delicious	  yang	  tumbuh	  di	  seluruh	  dunia	  (dari	  Cile	  
ke	  Eropa	  dan	  Australia)	  dan	  mendominasi	  80%	  produksi	  apel	  dunia.	  Tapi	  ini	  bukan	  produk	  
tradisional	  karena	  hubungan	  	  ke	  komunitas	  lokal	  dan	  daerahnya	  tidak	  lebih	  penting	  daripada	  
komponen	  genetiknya	  (yaitu	  varietasnya,	  yang	  sama	  dimanapun	  karena	  disebarkan	  dari	  
materi	  tanaman	  dan	  bukan	  dari	  biji).	  Namun	  varietas	  ini	  telah	  berumur	  seratus	  tahun	  dan	  
telah	  terpilih	  pada	  awal	  abad	  ke-‐20.	  Situasi	  yang	  sama	  berlaku	  untuk	  sejumlah	  besar	  varietas	  
komersial	  persik,	  anggur,	  plum,	  dll.	  yang	  setidaknya	  berusia	  50	  atau	  60	  tahun	  .	  
	  
Slow	  Food	  menjawab	  pertanyaan	  ini	  dengan	  mempertimbangkan	  memori	  kolektif	  
masyarakat.	  	  
	  
Untuk	  menentukan	  apakah	  suatu	  produk	  dapat	  dianggap	  tradisional,	  Anda	  perlu	  menjawab	  
pertanyaan	  berikut:	  "Apakah	  produk	  tersebut	  dimiliki	  oleh	  	  budaya	  lokal?	  
Apakah	  pengetahuan	  tentang	  pengolahan,	  proses	  dan	  konsumsi	  produk	  tersebut	  diwariskan	  
dari	  generasi	  ke	  generasi?"	  Anda	  dapat	  menemukan	  hal	  ini	  dengan	  mendekati	  produsen	  
tertua	  di	  masyarakat	  dan	  menanyakan	  mereka	  apakah	  produk	  tersebut	  sudah	  dibudidayakan	  
atau	  diproses	  oleh	  orang	  tua	  dan	  kakek-‐nenek	  mereka.	  
	  
Satu	  respon	  saja	  tidaklah	  cukup.	  Sangat	  diperlukan	  untuk	  memeriksa	  apakah	  itu	  adalah	  
memori	  bersama	  .	  Beberapa	  petunjuk	  yang	  dapat	  membantu:	  	  
"Apakah	  produk	  tersebut	  meninggalkan	  jejak	  di	  pekerjaan	  artisan	  lokal?	  Apakah	  ada	  materi	  
(kayu,	  tembaga,	  batu,	  alang-‐alang)	  yang	  digunakan	  untuk	  bekerja	  atau	  melindungi	  keju	  
tertentu,	  atau	  untuk	  	  mengumpulkan	  dan	  mengeringkan	  buah?	  Adakah	  mortar/keranjang	  
untuk	  menampung	  sereal	  tersebut?	  "Atau"	  Apakah	  ada	  jejak	  produk	  itu	  dalam	  bahasa	  ,	  dialek	  
atau	  lagu	  rakyat?	  Apakah	  produk	  itu	  	  dipengaruhi	  arsitektur	  lokal	  ?	  Apakah	  ada	  pabrik	  tua	  ,	  
pondok	  batu	  kecil	  bertengger	  di	  lereng	  bukit	  ,	  atau	  dinding	  batu	  kering?".	  
	  
Selain	  orang	  tua,	  orang-‐orang	  yang	  tepat	  untuk	  ditanyakan	  adalah	  para	  wanita,	  juru	  masak,	  
dan	  wartawan	  kuliner,	  ahli	  teknis	  (ahli	  agronomi,	  dokter	  hewan,	  ahli	  teknologi	  makanan,	  dll).	  
Langkah	  yang	  juga	  penting	  adalah	  mencari	  literatur	  yang	  tersedia	  tentang	  produk,	  mis.:	  buku	  
masak,	  buku-‐buku	  tentang	  festival	  dan	  tradisi	  lokal,	  katalog	  produk.	  	  
	  
Semua	  hal	  tadi	  penting	  untuk	  melakukan	  cek	  silang	  dengan	  menggunakan	  berbagai	  sumber	  
informasi	  sebanyak	  mungkin.	  
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15.	  Apakah	  yang	  dimaksud	  dengan	  risiko	  yang	  nyata	  atau	  potensial	  dari	  kepunahan?	  
Risiko	  kepunahan	  produk	  tradisional	  dapat	  menjadi	  kenyataan,	  dengan	  kata	  lain	  dekat/nyaris	  
punah,	  ketika	  pengetahuan	  dan	  keterampilan	  yang	  diperlukan	  untuk	  memproduksinya	  hanya	  
dimiliki	  satu	  atau	  beberapa	  produsen	  saja,	  terutama	  orang-‐orang	  tua.	  Tidaklah	  cukup	  untuk	  
memiliki	  resep	  tertulis	  atau	  penjelasan	  lisan	  sederhana	  untuk	  menghasilkan	  suatu	  jenis	  keju,	  
daging	  ham	  atau	  makanan	  penutup	  tradisional	  .	  Metode	  pengolahan	  tradisional	  adalah	  karya	  
seniman	  dan	  mempelajari	  tekniknya	  berarti	  bekerja	  dengan	  mereka	  selama	  bertahun-‐tahun.	  
Salah	  seorang	  pelaku	  harus	  mempelajari	  keterampilan	  tersebut	  ,	  dan	  memperoleh	  sensitivitas	  
untuk	  mempertahankan	  kualitas	  produk	  secara	  konstan,	  bahkan	  ketika	  terjadi	  perubahan	  
kondisi	  pada	  saat	  produksi	  berlangsung	  (suhu,	  kelembaban	  tempat	  kerja	  dan	  penuaan,	  kurun	  
waktu,	  kondisi	  kesehatan	  hewan,	  dll.).	  Hanya	  garis	  produksi,	  produksi	  industri	  tidak	  
memungkinkan	  akan	  kemungkinan	  interpretasi	  individu,	  tetapi	  sebaliknya	  ,	  meminta	  proses	  
yang	  dikodekan/disandikan	  dan	  penggunaan	  teknologi	  dalam	  sebagian	  besar	  tahap	  produksi	  .	  	  
Resiko	  kepunahan	  juga	  menjadi	  nyata	  ketika	  produk	  hanya	  dibuat	  untuk	  konsumsi	  rumahan.	  
Juga	  pada	  saat	  pengenalan	  hukum	  ultra-‐	  higienis	  dengan	  cepat	  mengubah	  tempat	  pematangan	  
atau	  produksi,	  peralatan.	  Atau	  bisa	  juga	  jika	  bahan	  yang	  penting	  untuk	  karakterisasi	  produk	  
dianggap	  ilegal.	  	  
	  
	  
Dalam	  kasus	  risiko	  kepunahan,	  resiko	  itu	  menjadi	  kenyataan	  ketika	  produk	  masih	  diproduksi	  
sedikit	  (beberapa	  ratus	  atau	  ribu)	  .Jumlah	  produk	  yang	  sangat	  sedikit	  tersebut	  menyulitkan	  
pembalikkan	  proses	  erosi	  genetik.	  Hal	  ini	  membutuhkan	  komitmen	  dari	  institusi,	  ahli,	  serta	  
dana	  untuk	  mendukung	  peternak	  dan	  pembiayaan	  proyek-‐proyek	  reproduksi.	  Situasi	  sosial	  
(produsen	  atau	  konsumen)	  dan	  situasi	  lingkungan	  (ekosistem)	  yang	  sedemikian	  rupa	  
mengakibatkan	  risiko	  penurunan	  kuantitas	  atau	  penurunan	  jumlah	  produsen.	  	  
Tanda-‐tanda	  risiko	  banyak	  dan	  beragam:	  perubahan	  tren	  konsumsi,	  pasar	  yang	  tidak	  lagi	  
menghargai	  produk	  dan	  membayar	  sangat	  sedikit,	  pengurangan	  profitabilitas,	  depopulasi	  
daerah	  dan	  emigrasi	  individu	  yang	  mampu	  secara	  tradisional	  menghasilkan	  produk	  ,	  
hilangnya	  transmisi	  generasi,	  perubahan	  atau	  hilangnya	  ekosistem	  pedesaan	  dan	  lanskap,	  
hilangnya	  dukungan	  dari	  departemen	  pertanian	  nasional	  dan	  internasional,	  dan	  langkanya	  
perhatian	  dari	  lembaga.	  Ancaman	  modifikasi	  produk	  industri	  yang	  dibuat	  mirip	  dengan	  
produk	  tradisional,	  akan	  membingungkan	  konsumen	  serta	  mengarahkan	  mereka	  menuju	  
versi	  homogen	  dan	  standar.	  	  Hal-‐hal	  tadi	  dapat	  dengan	  cepat	  mengeluarkan	  produk-‐produk	  
tradisional	  dari	  pasar,	  karena	  mereka	  lebih	  rentan	  ,	  rapuh	  dan	  kurang	  memiliki	  dukungan	  
iklan/pemasaran.	  
	  
	  
16.	  Apakah	  yang	  dimaksud	  dengan	  "jumlah	  terbatas"?	  
Dalam	  mengartikan	  "jumlah	  terbatas"	  atau	  "skala	  kecil",	  terdapat	  beberapa	  definisi	  bersama	  
yang	  dihasilkan	  oleh	  debat-‐debat	  terbuka.	  Pada	  kenyataannya,	  hal	  ini	  adalah	  sebuah	  konsep	  
relatif	  yang	  bergantung	  pada	  konteksnya	  (mis.	  kasus	  di	  pulau	  Mediterania	  sangat	  berbeda	  
dari	  Amazon	  atau	  dari	  Sahel)	  dan	  jenis	  produksi	  (menumbuhkan	  bawang	  tidak	  sama	  seperti	  
memproduksi	  saffron	  atau	  keju	  Alpine	  yang	  berumur),	  dan	  sangatlah	  sulit	  untuk	  menentukan	  
angka	  tertentu	  atau	  formula	  yang	  tepat/persis.	  Dalam	  kasus	  Bahtera	  Rasa	  (tapi	  juga	  di	  proyek	  
lain,	  seperti	  Presidia	  dan	  Earth	  Markets),	  kita	  tertarik	  untuk	  memilih	  produk	  yang	  tidak	  bisa	  
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diproduksi	  secara	  massal	  atau	  industri.	  Dalam	  prakteknya,	  "kita	  tidak	  dapat	  menghitung	  apa	  
yang	  benar,	  tapi	  kita	  tahu	  betul	  bagaimana	  mengenali	  apa	  yang	  salah"	  (Schumacher,	  1973).	  	  
	  
Produk	  di	  Bahtera	  Rasa	  terkait	  dengan	  wilayah	  tertentu	  dan	  pengetahuan	  masyarakat,	  dan	  
justru	  dua	  elemen	  inilah	  yang	  mendefinisikan	  batas-‐batas	  mereka.	  Tidaklah	  mungkin	  untuk	  
meningkatkan	  kuantitas	  produk	  lebih	  dari	  batas	  tertentu	  tanpa	  didasari	  perubahan	  aspek	  
produksi.	  Jika	  volume	  produksi	  tumbuh	  terlalu	  banyak	  atau	  terlalu	  cepat	  (waktu	  juga	  
merupakan	  variabel	  penting),	  hal	  ini	  meningkatkan	  luas	  area	  produksi	  tanaman	  yang	  dipanen	  
(yang	  mengarah	  ke	  model	  monokultur)	  ,	  menggandakan	  jumlah	  hewan	  piaraan,	  
mengintensifkan	  metode	  pertumbuhan	  dan	  menyebabkan	  impor	  bahan	  utama	  dari	  luar	  area	  
produksi	  (kadang-‐kadang	  dari	  tempat	  yang	  sangat	  jauh).	  Mekanisasi	  sejumlah	  besar	  atau	  
bahkan	  semua	  langkah	  produksi	  akan	  melumpuhkan	  keterampilan	  dan	  menyebabkan	  kualitas	  
produksi	  yang	  tidak	  sama.	  	  
	  
Bahtera	  Rasa	  adalah	  katalog	  produk,	  bukan	  katalog	  produsen.	  Oleh	  karena	  itu,	  kita	  tidak	  perlu	  
memiliki	  angka	  yang	  pasti	  dari	  jumlah	  produk	  yang	  dihasilkan	  (data	  yang	  ,	  bagaimanapun	  ,	  
penting	  untuk	  memiliki	  Presidium),	  tetapi	  penting	  untuk	  setidaknya	  mengidentifikasi	  urutan	  
besarnya,	  supaya	  kita	  bisa	  menetapkan	  apakah	  kita	  berhadapan	  dengan	  produk	  artisan	  atau	  
produk	  industri.	  Untuk	  lebih	  memahami	  konsep	  ini,	  Anda	  dapat	  membaca	  "Kecil	  itu	  Indah",	  
yang	  diterbitkan	  pada	  tahun	  1973	  oleh	  ekonom	  dan	  filsuf	  F.	  Schumacher.	  
	  
	  
17.	  Apakah	  kita	  bisa	  menggunakan	  merek	  dagang	  Slow	  Food	  atau	  logo	  pada	  produk	  	  
Bahtera	  Rasa?	  
Tidak	  bisa.	  Hal	  ini	  tidak	  dimungkinkan	  dalam	  situasi	  apapun.	  
Bahtera	  Rasa	  memilih	  produk	  dan	  bukan	  produsen.	  Bahtera	  Rasda	  tidak	  memerlukan	  
pengetahuan	  produsen,	  keterlibatan	  mereka	  atau	  rantai	  produksi.	  
	  
Sebuah	  profil	  Bahtera	  Rasa	  menggambarkan	  penampilan,	  warna	  dan	  rasa.	  Jadi	  kita	  tidak	  perlu	  
mengetahui	  rincian	  rantai	  produksinya.	  
	  
Untuk	  memberikan	  contoh	  sederhana:	  suatu	  jenis	  apel	  dipilih	  untuk	  Bahtera	  Rasa,	  dapat	  
diolah	  menggunakan	  metode	  organik	  atau	  menggunakan	  metode	  konvensional.	  Bahtera	  Rasa	  
membatasi	  dirinya	  untuk	  menyusun	  profil,	  menyoroti	  bahwa	  produk	  tertentu	  berisiko	  atau	  
sudah	  punah.	  Ini	  adalah	  sinyal	  alarm	  bagi	  kita	  untuk	  mengambil	  tindakan.	  
	  
Jadi	  tidak	  diizinkan	  untuk	  menggunakan	  logo	  pada	  label	  produk	  Bahtera	  ,	  apakah	  itu	  Slow	  
Food	  (siput),	  atau	  logo	  organisasi	  terkait	  (Yayasan	  Slow	  Food,	  Presidium	  Slow	  Food,	  dll).	  
	  
Proyek	  Bahtera	  Rasa	  dapat	  disajikan	  dengan	  cara	  lain,	  seperti	  menggunakan	  brosur,	  booklet,	  
artikel	  dan	  website.	  Tapi	  tidak	  menggunakan	  label	  produk.	  
	  
	  
18.	  Apakah	  perbedaan	  antara	  	  Bahtera	  Rasa	  	  dan	  Presidia?	  
Bahtera	  Rasa	  adalah	  katalog	  bibit	  dan	  varietas	  (domestik	  dan	  liar),	  serta	  produk-‐produk	  
tradisional	  yang	  berubah,	  yang	  termasuk	  ke	  dalam	  budaya,	  sejarah	  dan	  tradisi	  dunia.	  
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Setiap	  produk	  dinominasikan	  melalui	  sebuah	  profil	  deskriptif	  yang	  merupakan	  hasil	  
penelitian	  orang-‐orang	  di	  seluruh	  dunia.	  
	  
Setelah	  mengumpulkan	  informasi	  dari	  komunitas	  masing-‐masing,	  mereka	  mengisi	  formulir	  
yang	  ada	  pada	  website	  Yayasan	  Slow	  Food	  untuk	  Keanekaragaman	  Hayati.	  
	  
Nominasi	  ini	  dikirim	  ke	  Komisi	  Nasional	  (yang	  telah	  ditetapkan	  Slow	  Food	  di	  negara-‐negara	  
tertentu)	  atau	  langsung	  ke	  Yayasan	  Slow	  Food	  untuk	  Keanekaragaman	  Hayati.	  
	  
Kedua	  badan/lembaga	  tersebut	  memeriksa	  apakah	  nominasi	  telah	  memenuhi	  kriteria	  .	  
	  
Jika	  nominasi	  diterima,	  rekomendasi	  dikirim	  ke	  Komisi	  Ark	  International	  yang	  menyetujui	  
masuknya	  produk	  dalam	  Bahtera	  Rasa	  (jika	  tidak	  ada	  keberatan	  lainnya).	  	  
	  
Untuk	  itu,	  kita	  perlu	  tahu	  bahwa	  Bahtera	  Rasa	  mempunyai	  dua	  tujuan,	  yaitu:	  
1.	  	  Menyoroti	  risiko	  bahwa	  produk-‐produk	  tersebut	  bisa	  hilang	  dalam	  perjalanan	  hidup	  dari	  
satu	  atau	  dua	  generasi.	  
2.	  Mengajak	  masyarakat	  untuk	  melakukan	  sesuatu	  bagi	  perlindungan	  produk	  mereka.	  
	  
Sementara	  Bahtera	  Rasa	  adalah	  katalog	  produk,	  fitur	  penting	  dari	  Presidia	  adalah	  hubungan	  
dengan	  produsen	  dan	  organisasi	  inisiatif	  yang	  konkret	  untuk	  mendukung	  mereka.	  
Menyiapkan	  Presidium	  berarti	  mengunjungi	  peternakan,	  mencari	  tahu	  bagaimana	  produsen	  
melakukan	  pekerjaan	  mereka	  dan	  apa	  masalah	  yang	  mereka	  miliki,	  mempelajari	  konteks	  
sosial	  dan	  budaya	  mereka,	  dan	  meneliti	  pasar	  mereka	  sehingga	  ada	  inisiatif	  nyata	  untuk	  
mendukung	  mereka.	  	  
	  
Slow	  Food	  Presidia	  mengambil	  aksi	  nyata	  untuk	  melindungi	  produk	  tradisional	  yang	  
terancam	  punah	  (produk	  Bahtera	  Rasa)	  dan	  karena	  itu	  aksi	  ini	  adalah	  tahap	  operasional	  
proyek	  	  Bahtera	  Rasa.	  Tapi	  ini	  tidak	  semua.	  Ada	  dua	  kategori	  Presidia	  ,	  yang	  tidak	  terlibat	  
dalam	  	  membela	  produk	  tradisional.	  Ini	  adalah	  proyek	  untuk	  mempertahankan	  teknik	  
tradisional	  yang	  terancam	  punah	  (penangkapan	  ikan,	  peternakan,	  pengolahan,	  atau	  budidaya)	  
atau	  proyek	  mengambil	  tindakan	  perlindungan	  lanskap	  yang	  terancam	  punah	  baik	  itu	  
pedesaan	  maupun	  ekosistem	  (misalnya	  perkebunan	  zaitun	  kuno	  atau	  kebun	  jeruk).	  
	  
Tidak	  hanya	  Yayasan	  Slow	  Food	  untuk	  Keanekaragaman	  Hayati	  yang	  terlibat	  dalam	  
memberikan	  pengawasan	  teknis	  pada	  proyek-‐proyek	  Presidia,	  tetapi	  organisasi-‐organisasi	  
lokal	  juga	  dilibatkan	  dengan	  pertemuan	  Slow	  Food	  lokal.	  Semua	  hal	  tersebut	  ditujukan	  untuk	  
mendukung	  produsen	  dalam	  mengembangkan	  Presidium	  mereka	  dan	  membantu	  menemukan	  
pasar	  yang	  lebih	  cocok	  dengan	  kebutuhan	  mereka,	  yaitu	  dengan	  menyelenggarakan	  acara	  dan	  
kelompok	  pembelian	  lokal.	  
	  
Untuk	  pengembangan	  proyek-‐proyek,	  para	  teknisi	  bekerja	  sama	  dengan	  Yayasan	  Slow	  Food	  
untuk	  Keanekaragaman	  Hayati	  (dokter	  hewan,	  ahli	  teknis,	  ahli	  	  agronomi)	  dalam	  membantu	  
produsen	  untuk	  mengidentifikasi	  dan	  menyelesaikan	  masalah	  produksi,	  meningkatkan	  
kualitas	  produk	  dan	  memberi	  masukan	  yang	  sesuai	  bagi	  keberlanjutan	  mereka.	  Selain	  itu,	  
mereka	  juga	  membantu	  produsen	  dalam	  mempersiapkan	  aturan	  produksi.	  Slow	  Food	  
mendorong	  produsen	  untuk	  bekerja	  sama	  dan	  menciptakan	  asosiasi,	  koperasi	  dan	  badan-‐
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badan	  kolektif	  .	  
	  
Acara	  yang	  diselenggarakan	  oleh	  Slow	  Food	  (seperti	  Terra	  Madre	  and	  Salone	  del	  Gusto,	  
Cheese,	  Slow	  Fish)	  sangat	  dirasa	  penting	  bagi	  produsen.	  Dalam	  acara	  ini,	  mereka	  bisa	  saling	  
bertukar	  informasi,	  memperoleh	  visibilitas,	  bertemu	  juru	  masak,	  produsen	  lain	  dan	  
wartawan.	  
	  


