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The Ark of Taste 
Bagaimana membangun katalog rasa terbesar di dunia:  
sebuah Warisan yang berharga untuk ditemukan dan disimpan 
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 Apakah yang dimaksud dengan Ark of Taste?  Apakah tujuannya?  
Ark of Taste adalah katalog online dari makanan yang terancam punah serta 

merupakan bagian budaya dan tradisi dari seluruh dunia.  

 

Spesies tanaman dan binatang membangun Ark, begitu pula porduk yang telah 

diproses, karena bersama dengan keanekaragaman tanaman dan binatang; keju, 

olahan daging asin/asap, roti dan makanan2 manis juga perlahan menghilang: 

cerminan dari pengetahuan petani/peternak dan artisan (orang-orang yang membuat 

produk dengan tangan) yang tidak hanya ada dalam bentuk tertulis ,tapi juga sebagai 

kemampuan dan teknologi kompleks yang diturunkan ke generasi selanjutnya. 

 

Pada bulan Oktober 2012 di Turin, Kongres Internasional Slow Food mengukuhkan 

kembali pemusatan dari keanekaragaman hayati, meluncurkan kembali proyek  Ark of 

Taste sebagai perangkat dasar untuk masa depan asosiasi yang melibatkan 

perkumpulan, produsen dan komunitas lokal. Komite Eksekutif Internasional meminta 

Yayasan Slow Food untuk Keanekaragamanhayati (Slow Food Foundation for 

Biodiversity) yang merupakan bagian teknisi Slow Food untuk mengembangkan dan 

mengkoordinasi proyek Ark of Taste, dengan menggunakan Komite Teknik 

Internasional (International Technical Committee) bersama dengan Komisi Nasional / 

Regional (National/ Regional Commissions) dan bekerjasama dengan University of 

Gastronomic Sciences.  

. 

Ark dibentuk untuk menunjukkan keberadaan produk, menfokuskan perhatian akan 

risiko kepunahan suatu produk dan mengundang semua orang untuk melakukan aksi 

nyata dalam perlindungan mereka: dengan mencari produk, membeli dan 

mengkonsumsi produk tersebut; menceritakan kisah mereka; mendukung para 

produsen; dan, dalam beberapa kasus (seperti dalam kasus spesies liar yang  

terancam punah)  mempromosikan konservasi dan reproduksi mereka. 

  

Keseluruhan tujuan tidak untuk membuat sebuah bank benih (sebuah koleksi materi 

genetik atau museum untuk memamerkan pengetahuan tradisional), tapi untuk 

menemukan kembali dan memberi nilai pada sumber-sumber kehidupan dalam 

mendukung keadaan ekonomi setempat. 

 

Pada tahun 1999, Slow Food menggunakan Ark of Taste untuk meluncurkan Presidia 

Slow Food yang pertama  dan bahkan saat ini, menominasikan sebuah produk untuk 

Ark seringkali merupakan langkah pertama untuk menjadi Presidium Slow Food.
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        Bagaimana mengidentifikasi sebuah produk untuk 
Ark  

 
Dimana kita mulai ? 
Setiap orang mempunyai relasi sendiri-sendiri, pengalaman dan jaringan. Pertama-tama 
kita perlu mengingat kembali jika kita tahu akan sebuah produk khusus dalam kehidupan 
kita yang sekarang tidak lagi ada di pasaran atau hanya terdapat dalam jumlah yang 
kecil.  
 

Jangan menciptakan kembali perputaran /rodanya 
Penting untuk memahami jika penelitian telah dilakukan dalam suatu daerah atau dalam 
teks/ katalog tentang suatu varietas dan turunan, atau telah ada buku-buku resep yang 
menjelaskan bahan mentah tersebut. Selain itu juga perlu ada kunjungan ke kebun raya 
atau bank benih dan  melihat koleksi varietas tanaman di sekolah-sekolah pertanian, 
universitas atau pusat penelitian. Hal-hal ini dapat menjadi titik awal yang menarik, tapi 
ini belum cukup. 
 

Ajaklah bicara  para juru masak, jurnalis, ahli gastronomi, para 

pakar dan produsen. 
Tidaklah cukup untuk menemukan sebuah produk dalam katalog, di internet, di museum, 
di bank benih atau di kebun raya untuk menominasikannya ke Ark of Taste. Pertanyaan 
yang harus dijawab adalah: “Apakah produk tersebut masih ada? Apakah produk itu 
masih terdapat di pasaran?  Jika tidak, apakah produk tersebut masih diproduksi di 
rumahan?” 

 

  

 

 

 

” 

Tidak terlalu perlu untuk mengunjungi para produsen 
Ark memilih produk  bukan produsen. Jadi tidaklah perlu untuk mengetahui siapa produsennya 
atau mengunjungi mereka. Kita dapat menemukan produk-produk Ark dengan berbicara pada 
orang-orang tua, juru masak, jurnalis, para ahli (mis. Dokter hewan setempat, ahli agronomi, ahlit 
tekonologi makanan dan ahli antropologi), atau pelaku pasar, dll.. Tentu saja, jika kita dapat 
berbicara langsung dengan produsen, kita dapat memperoeh info yang lebih detil, tapi itu tidak 
terlalu penting.  

 
Mengunjungi pasar tani/ ternak 
Penting untuk mengunjungi pasar-pasar lokal, berkonsentrasi pada produk yang jarang ada dan 
bertanya pada pelaku pasar. Buatlah daftar nama-nama produk (dalam semua bahasa dan 
dialek), membeli contoh-contoh dari produk-produk, yang paling menarik, membawanya pulang, 
mencicipinya dan  menunjukkannya pada juru masak setempat, ahli agronomii dan orang-orang 
tua, bertanya kepada mereka apakah mereka mengenalinya, apakah karakter produk itu tetap 
bertahan atau telah berubah. 

 

Tanyakanlah banyak pertanyaan, jangan berhenti pada 
jawaban  pertama 
Kegiatan mengidentifikasi dan menjelaskan produk-produk Ark sangat menarik dan dapat 
dinikmati, tapi juga sangat kompleks. Kegiatan ini sama dengan kegiatan para wartawan 
investigasi/ penyelidikan , semacam “penyelidik rasa”. 
Kita perlu menanyakan banyak pertanyaan yang sama kepada banyak orang dan 
membandingkan respon mereka. Jangan pernah berhenti pada jawaban pertama. Mereka yang 
membuat, memasak, atau mengkonsumsi produk mungkin menyembunyikan detail tertentu yang 
hendak mereka manfaatkan. Jadi kita harus menggali lebih dalam. Seringkali kekhususan suatu 
produk terletak pada detail kecil seperti : bumbu khusus yang digunakan, tipe fermentasi atau 
pengasapan yang diterapkan, : Kadang-kadang, untuk menemukan produk yang menarik, 
pertanyaan secara langsung tidak berfungsi (cont: “Apakah ada produk khusus di wilayah anda?” 
“Apakah ada produk yang saat ini atau dulunya dimakan pada saat festival?” dll..).  

 
Untuk tanaman yang dapat dimakan, deskripsikan ukurannya, berat, warna, rasa, dll.. Jangan 

berhenti pada spesies (tidak cukup untuk mencatat bahwa ini adalah sebuah tomat atau sebuah 
cerri): kita harus mencatat bahwa ini adalah varietas spesifik/khusus, apa yang membedakannya 
dengan yang lain, atau apakah tanaman itu diperbanyak dengan benih lokal atau komersial, atau 
apakah merupakan bahan dalam resep khusus, dll. 
Untuk turunan hewan, deskripsikan ciri/karakter hewan tersebut – mis.ukuran, bentuk tanduknya, 
warna kulit/bulu, dll..dan jelaskan tujuan dari perkembangbiakannya, catat produk apa saja yang 
dibuat dari turunan hewan itu (daging, olahan daging asin/asap, keju, dll..).  
Untuk produk yang diproses, jelaskan bagaimana membuatnya, termasuk langkah-langkahmya 

dan tunjukkan apakah bahan tersebut diproduksi secara lokal. Apakah berhubungan dengan 
varietas khusus (cont. jika itu adalah suatu jenis roti, apakah dibuat dengan varietas 
terigu/gandum khusus?) atau sebuah turunan asli 
Jika itu adalah keju, periksa dan catat apakah dibuat dari susu mentah atau susu yang telah 
dipasteurisasi. 
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Pencicipan 
 
Pencicipan adalah bagian penting dalam mengevaluasi suatu produk. Bagaimanapun sangatlah 
penting untuk mempertimbangkah segi subyektif. Setiap pencicipan tergantung dari 
pengetahuan personal pencicip juga latar belakang budayanya 
Sebagai contoh, pada sebuah sosis, hanya pencicipan yang dapat diperbandingkan  yang 
memungkinkan seseorang memahami rasa adas, misalnya karena, digunakan seorang 
produsen sebagai variasi personal, dan bukan merupakan karakter bahan dari sosis khusus 
tersebut. 
 
Kualitas panca indera dari sebuah makanan ditentukan oleh:  
• penampilan 
• warna 
• konsistensi (cair, padat, renyah, berair banyak, lembut, halus)  
• rasa (manis, gurih, pahit, asam)  
• aroma  
 
Sedikitnya ada 3 unsur yang diperlukan untuk menetapkan kualitas pancaindera (juga disebut 
kualitas organoleptik):  
•  keseimbangan (keserasian antara aroma dan rasa dari sebuah produk)  
• kedaerahan (kemampuan sebuah produk untuk mengekspresikan karakter organoleptik yang 

berhubungan dengan wilayah daerah asal)  
•  kompleksitas (bagaimana kualitas organoleptik  berkembang selama pencicipan)  
 
Sebuah produk yang sederhana berakhir pada hidung dan langit-langit mulut dengan 
karakteristik organoleptik yang sama dengan saat dimulainya. Sebuah produk yang kompleks, 
sebaliknya, akan berubah selama pencicipan, persepsi akan berkembang dan bertahan lama.  
Pencicipan lebih efektif jika bisa diperbandingkan, tidak hanya merupakan contoh satu-satunya 
dari produk, tapi dengan mencicpi produk dari banyak produsen yang berbeda-beda. 

 
Suatu pencicipan yang dapat diperbandingkan memungkinkan kita untuk memahami karakter 
dasar produk, kualitas yang memberikan produk suatu identitas yang berbeda/khusus. Sebagai 
contoh, pada sebuah sosis, hanya pencicipan yang dapat diperbandingkan yang 
memungkinkan seseorang  
memahami rasa adas, misalnya karena, digunakan seorang produsen sebagai variasi personal, 
dan bukan merupakan karakter bahan dari sosis khusus tersebut. 

 

 
 

 
Apa saja kriteria pemilihan suatu 
produk?  

 
1. Produk harus memiliki kualitas yang menarik dan dapat menjadi spesies domestik 

(varietas tanaman, turunan hewan asli); spesies liar (hanya jika berhubungan dengan teknik  

pengumpulan, proses atau penggunaan secara tradisional); produk yang diproses. 

 
Apakah yang dimaksud dengan spesies domestik?  
Selain tanaman liar dan hewan liar, ada tanaman dan turunan hewan yang dipilih oleh manusia. 
Dengan proses di-domestik-kan, alam menjadi sesuatu yang dikenal, dikendalikan oleh manusia 
(domus = rumah). Pen-domestik-an tidak hanya mengacu pada penanaman benih atau pelatihan 
hewan, tapi berarti memilih dan, karena itu, mengubah benih dan hewan secara progresif sampai 
mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan dan menjamin produksi yang lebih baik. 
 
Apakah yang dimaksud dengan varietas yang ditanam (atau cultivar) ? 
Sebuah varietas (atau cultivar) adalah suatu set dari tanaman-tanaman yang ditanam, secara jelas 
dapat dibedakan dari segi morfologi, fisiologi, kimiawi dan kualitatif. Sebuah varietas dianggap 
stabil jika dia dapat mempertahankan karakternya yang berbeda, bahkan ketika varietas itu  
bereproduksi (melalui benih atau kultur jaringan, misalnya dengan cangkokan). Varietas asli/murni 
atau lokal  dapat diidentifikasi dengan baik dan biasanya mempunyai nama lokal. Seringkali hal ini 
tumbuh dari pemilihan oleh petani/peternak atau komunitas dan  terkarakteristik oleh adaptasi yang 
baik dengan kondisi lingkungannya. Mereka secara konsekuen lebih keras, tahan stress dan tidak 
memerlukan banyak masukan eksternal seperti air, pupuk, dll. Mereka berhubungan dekat dengen 
budaya suatu komunitas (misalnya dalam kebiasaan, resep, pengetahuan dan dialek).  

 

Beberapa contoh...  

Apel Carla  (Italia), kacang coklat dari 

Öland Island (Swedia), kembang kol 

Lorient (Perancis) dan radish Akkajidaikon 

radish (Jepang) adalah varietas daerah 

asli.
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Apakah yang dimaksud dengan populasi tanaman (atau ecotype)?  
Sebuah ecotype adalah suatu populasi dalam sebuah species (biasanya bereproduksi 
dengan biji) yang secara genetik beradaptasi dengan wilayah spesifik, biasanya dalam 
ukuran terbatas. Definisi ini membuat ecotype menyerupai varietas murni (atau cultivar). 
Perbedaannya adalah ecotype tidak mempunyai identitas genetik yang persis, stabil dan 
dapat didefinisikan, dan mereka bukanlah bagian dari klasifikasi resmi atau tercatat. 
Bagaimanapun juga mereka sangat penting untuk perlindungan keanekaragaman hayati 
tanaman. Jika mereka cukup dipelajari dan terpilih dengan baik, mereka dapat masuk 
dalam klasifikasi sebuah cultivar. 

 
Contoh...  
Populasi yang beranekaragam dari apple pink yang berasal dari pegunungan Sibillini, tumbuh 
di Marche (Italia).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Apakah yang dimaksud dengan turunan ?  
Sangat dimungkinkan untuk mendefinisikan sebuah turunan sebagai keloimpok dari hewan 
lokal dengan sifat tampak luar yang dapat didefinisikan dan diidentifikasi (diturunkan pada 
keturunannya) dan karakter yang nampak (seperti ukuran, warna dari lapisan/bulu; ukuran 
kepala, anggota badan, tanduk, ekor, dll.). Sifat dan karakter tadi digunakan untuk 
membedakan mereka dari hewan lain.yang berspesies sama. Untuk menjadikan  sebuah 
turunan didefiniskan seecara resmi, haruslah dilakukan pendaftaran. Pendaftaran suatu 
turunan terjadi hanya dengan  menindaklanjuti permohonan sebuah kelompok peternak. 
Sebuah turunan asli/murni terhubung dengan wilayah khusus dari ukuran yang bervariasi 
dimana turunan itu telah berkembang atau beradaptasi secara alami dalam jangka waktu 
yang lama. Mereka lebih kasar/rustic dan jika dalam lingkungan ekstrim, umumnya tidak 
membutuhkan banyak perhatian dan makanan.  Untuk Ark of Taste, hal ini penting untuk 
menghubungkan turunan dengan produk seperti daging, ,susu, keju atau produk olahan 
daging asin/asap. 

 
Beberapa contoh...  

Sapi Mirandaise, turunan ternak asli dari Gers di daerah Midi -Pyrénées  (Perancis); ayam betina 

putih Saluzzo dari Piedmont, Itali, dan domba Villsau dari daerah barat laut Norwegia, salah satu 

dari turunan domba tertua yang masih ada di Eropa Utara.  

 

Umumnya turunan asli hanya ada di daerah asalnya, tapi dalam beberapa kasus —hal ini 
biasanya terjadi karena beberapa dari karakter mereka secara khusus bisa digunakan—
mereka dapat tersebar di belahan dunia lainnya. Sebuah trurunan mungkin saja terancam 
punah di daerah asal mereka, tapi tidak di belahan dunia yang lain, seperti misalnya 
kambing Toggenburg  yang aslinya berasal dari daerah bagian Swiss di St. Gallen tapi 
sekarang dapat ditemukan di beberapa tempat di pegunungan Alpen. 

 
Apakah yang dimaksud dengan populasi hewan?  
Sebuah populasi adalah kelompok  dari individu-indiviidu dari spesies yang sama dengan 
karakter yang berhubungan. Seperti dalam kasus mengenai turunan, peranan peternak sangat 
penting untuk mengenali sebuah populasi berdasarkan karakter yang nampak (bulu,,ukuran, 

bentuk tanduk atau ekor, dst..) dan dari perilaku (produktivitas, kesuburan. dst.). Sebuah 
populasi untuk turunan sama statusnya seperti sebuah ecotype untuk cultivar, yaitu yang kurang 

resmi dan bukan merupakan bagian dari daftar turunan genetik. 
 
Contoh...  
Populasi hewan dari anak ayam di Mushunu Molo (Kenya), dan kambing dari Roccaverano 
(Italia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mengapa spesies liar dapat dinominasikan? 
Ark mengenal produk-produk yang berhubungan dengan pengetahuan dan budaya suatu 
komunitas. Dalam kenyataannya, Slow Food mempertimbangkan bahwa 
keanekargamanhayati bukan saja materi genetik, dan diatas itu semua, sebagai budaya 
(wilayah, pengetahuan dan teknik tradisional). Jadi, mengapa juga dilakukan pembuatan 
katalog produk liar? Karena seringkali mereka berhubungan dengan sistem panen tradisional, 
penangkapan ikan, atau teknik memproses dan budaya-budaya asli/pribumi. Melestarikan 
produk liar berarti melindungi pengetahuan turun temurun dalam komunitas untuk menjaga 
ekosistem dimana produk-produk ini berada/tumbuh (seperti hutan, pegunungan, dan danau). 
Dalam dunia hewan, ikan mewakili kelompok terbesar dari hewan liar. Jadi, juga 
dimungkinkan untuk menominasikan jenis ikan yang berhubungan dengan teknik 
penangkapan ikan tradisional atau metode pengawetan (seperti penggaraman, pengeringan 
atau pengasapan).  
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Beberapa contoh...  

Beberapa produk liar berhubungan dengan teknik yang kompleks, seperti misalnya beras Manoomin (AS), yang  

dipanen dengan menggunakan kano lalu dikeringkan dan diasap, atau kopi liar dari Harenna (Ethiopia), yang  

dijemur dan dipanggang.  

Produk lainnya berhubungan dengan teknik yang lebih sederhana, seperti misalnya radìc di mont (Italia), yang  

dikumpulkan di daerah pegunungan dan diawetkan dalam minyak zaitun extra -virgin. Produk-produk liar seringkali  

digunakan untuk kosmetik dan obat seperti halnya untuk m akanan. 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apakah yang dimaksud dengan produk yang diproses? 

Produk yang diproses mengacu pada keju, olahan daging asin/asap, roti, 
makanan penutup, minuman, awetan dst, yang telah berkembang untuk makanan 
yang diawetkan (susu, daging, ikan, sereal, buah). milk, meat, fish, cereals, fruit). 
Produk-produk tersebut adalah hasil pengetahuan yang diwariskan ke generasi 
berikut di setiap sudut belahan dunia, hasil dari kreativitas dan keterampilan. 
Variasi yang paling kecil bisa didapatkan dalam makanan-makanan yang sangat 
berbeda – lihatlah ribuan jenis keju yang dihasilkan dari 3 bahan yang sama 
(susu, enzim rennet, garam. Teknik proses dengan tangan memungkinkan kreasi 
pembuatan produk-produk khusus yang dapat mencerminkan budaya lokal (lebih 
mencerminkan daripada jika hanya menggunakan bahan mentah sendiri) dan 
melindungi produsen dari fluktuasi musim dan pasar. Seringkali, mungkin saja 
untuk melestarikan jenis tanaman dan turunan lokal dengan mempromosikan 
produk yang diproses dari jenis tanaman/turunan itu (sebuah keju atau olahan 
daging asin/asap dapat menyelamatkan turunan hewan, sebuah roti dapat 
menyelamatkan suatu jenis gandum, dst..) Untuk Slow Food, produk yang 
diproses juga termasuk keanekaragamanhayati, bersama-sama dengan turunan 
atau benih dari spesies liar dan domestik. 

2. Produk haruslah berupa kualitas panca indera khusus, yang didefinisikan oleh tradisi 

lokal dan penggunaannya 
Analisa kimiawi atau fisik tidak cukup untuk memutuskan kualitas sebuah produk, begitu pula 
halnya dengan pencicipan. 
Daerah asal produk harus bisa dipahami (Di daerah mana asal produk itu: di pegunungan 
atau dataran rendah? Di daerah kota atau daerah terisolir? Dalam iklim lembab atau iklim 
kering? Di daerah tertentu atau banyak daerah?). Komunitas harus dikonsultasikan (Apakah 
produk dikenal semua orang ataukah hanya beberapa orang tertentu? Apakah produk 
tersebut dianggap bernilai tinggi, sebagai makanan festival atau upacara atau untuk makanan 
derma?). Teknik proses juga harus dipahami (Apakah keju berasal dari susu mentah atau 
susu yang dipasteurisasi? Apakah keju tersebut segar atau sudah lama umurnya?), begitu 
pula metode pengawetannya (Apakah diasap, dibungkus dalam jerami, dll?).  
Lalu tentu saja, kita mencicipinya untuk mengevaluasi aspek-aspek organoleptik. Sebuah 
produk dikatakan menarik jika produk tersebut kompleks, yang berarti produk ini berkembang 
dalam mulut, menawarkan persepsi/kesan yang berubah dan tahan lama. Pencicipan dapat 
mengidentifikasi potensi kerusakan (rasa tengik, tingkat keasaman yang tinggi, dll.), 

identifikasi karakteristik organoleptik yang utama (aroma, rasa, konsistensi), pahami jika 
terdapat keseimbangan dan keserasian antara rasa yang bervariasi dan komponen 
bau/aromanya, dan jika produk mengekspresikan wilayah dan tipologinya. 
Misalnya, rasa pahit dalam keju kambing adalah tanda kerusakan, tapi itulah ciri khas dari 
beberapa keju sapi pegunungan.. Sebuah produk Eropa mungkin sulit untuk dipahami dan 
dihargai oleh pencicip dari Afrika, seperti halnya sebuah produk Asia mungkin sulit untuk 
diterima dan dihargai orang Eropa. 

 

3. Produk harus berhubungan dengan suatu wilayah dan dengan memori, 
serta merupakan identitas dan pengetahuan lokal tradisional bagi suatu 
komunitas. 
Wilayah adalah unsur terpenting bagi keanekaragamanhayati. Tidaklah cukup untuk sebuah 
produk hanya terdapat dalam skala lokal. Kata “lokal” memberikan kita pengetahuan yang 
sangat sedikit tentang sejarah dan tradisi dari sebuah daerah. Mungkin saja secara lokal 
dilakukan produksi varietas yang baru diperkenalkan/disempurnakan, tanaman hibrida, atau 
produk yang tidak berhubungan dengan budaya lokal. Istilah wilayah bukan saja meliputi 
tanah, udara, air dan iklim, tapi juga dalam hal bahasa, dialek, agama, keterampilan, 
arsitektur dan lansekapnya. 
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Lebih jauh dari aspek wilayah asalnya, sebuah benih, sayur, pohon buah atau turunan binatang  
menjadi materi genetiknya. Varietas tanaman yang dapat dimakan dan turunan hewan paling 
baik menyempurnakan potensial mereka dalam wilayah dimana mereka telah beradaptasi  
selama berabad-abad berkat kegiatan manusia. Untuk alasan ini mereka lebih kebal dan hanya 
memerlukan sedikit masukan eksternal (pupuk dan herbisida dalam hal tanaman, serta 
pemeliharaan hewan, air dan makanan untuk hewan).  Karena itu mereka lebih dapat bertahan 
dalam segi lingkungan dan ekonomi. Ketika Anda mendengar bahwa sebuiah produk sama 
dimanapun, tidak mempunyai perbedaan antara wilayah satu dan lainnya, antara pegunungan 
dan dataran rendah dst, jangan cepat menyerah, tetaplah bertanya. Anda akan menemukan 
perbedaan: berkat pengkhususan daerah, penggunaan jamu atau bumbu yang hanya dapat 
ditemukan pada lembah tertentu, dst. Tantangannya adalah untuk mencoba menghubungkan 
sebuah produk dan wilayah luas yang memiliki kesamaan identitas: pulau, pegunungan, aliran 
sungai, atau perbukitan. Jika Anda tidak dapat menemukan perbedaan sekecil apapun, artinya 
produk itu tidak terlalu istimewa/menarik.  

 

  
 
Berapa waktu yang dibutuhkan sebuah produk untuk menjadi tradisional?  
Beberapa organisasi telah membuat rinican jumlah tahun minimum yang diperlukan sebuah 
produk untuk bisa ditentukan sebagai produk tradisional, (50, 30, atau bahkan 25 tahun). Slow 
Food menganggap bahwa jumlah tahun yang sederhana pun tidaklah cukup untuk menjamin 
bahwa produk tersebut tradisional. Misalnya,  Apel Golden Delicious yang tumbuh di berbagai 
tempat di dunia (dari Cile, ke Eropa dan Australia) dan mendominasi 80% produk apel dunia. 
Produk ini bukananlah produk tradisional karena hubungannya dengan komunitas lokal dan 
daerahnya tidak terlalu penting daripada unsur genetiknya (yaitu. varietas yang sama dimanapun 
dan stabil pada khususnya, mengekspresikan karakter yang sama tanpa memperhatikan 
wilayahnya). Walaupun begitu varietas ini sudah berumur ratusan tahun dan telah terpilih sejak 
awal abad 20. 

Situasi yang sama berlaku pada sejumlah besar varietas komersil dari buah peach, anggur, 
plum, dll, yang paling sedikit berumur 50 atau 60 tahun. Slow Food menjawab pertanyaan 
ini dengan mempertimbangkan memori kolektif dari sebuah komunitas. Untuk memutuskan 
apakah sebuah produk dapat dikatakan tradisional, Anda perlu menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut: “Apakah produk tersebut milik budaya lokal? Apakah pengetahuan 
tentang bercocok tanam, proses dan mengkonsumsi produk tersebut diturunkan dari 
generasi satu ke generasi berikutnya?” Anda dapat menjawabnya dengan melakukan 
pendekatan pada produsen yang paling tua dalam komunitas dan bertanya apakah produk 
tersebut telah ditanam atau diproses oleh orangtua mereka. Satu respon saja  tidaklah 
cukup, perlu diperiksa apakah itu adalah memori yang diberikan. Beberapa petunjuk 
mungkin dapat membantu: Apakah produk itu telah meninggalkan jejak dalam kegiatan 
artisan (kegiatan yang dilakukan dengan keterampilan tangan) setempat? Apakah ada alat-
alat artisanal (kayu, tembaga, batu, bambu) yang digunakan untuk mengawetkan keju yang 
khusus, atau mengumpulkan dan mengeringkan buah khusus? Apakah produk itu ada 
dalam bahasa, dialek atau lagu rakyat? Apakah produk itu ada di pasaran untuk sementara 
waktu? Apakah produk itu mempengaruhi arsitektur lokal – apakah ada penggilingan tua 
atau peternakan susu?” Sebagai tambahan untuk orang-orang yang lebih tua dalam 
komunitas, tanyakan juga para wanita, juru masak, jurnalis makanan, para ahli (ahli 
agronomi, dokter hewan, ahli teknologi makanan, dll.). Perlu juga dilakukan pencarian 
literatur yang berkaitan: Adakah buku-buku masak? Buku-buku tentang festival dan tradisi 
lokal? Katalog produk? Sangat penting untuk melakukan cross check dengan menggunakan 
sebanyak mungkin sumber informasi yang ada. 

 

Apakah mungkin untuk menominasikan produk yang sama di beberapa 
negara?  
Setelah mengidentifikasi perbedaan, produk Artisanal sekecil apapun tidak akan sama 
kerena dipengaruhi oleh berbagai faktor: ketinggian, komposisi tanah, iklim, pengetahuan 
lokal, kreativitas personal, dst. Ketika sebuah produk ditemukan dalam banyak negara 
dengan nama yang sama, kita perlu menyelidikinya lebih lanjut. Sebagai contoh, Ricotta, 
yang diproduksi sepanjang daerah Sicily, jika kita menggali lebih dalam, kita dapat 
menemukan bahwa produk-produk itu dapat berasal dari  susu sapi, domba atau kambing 
atau campuran, segar atau sudah berumur, dipanggang, diasap; dikentalkan dengan batang 
pohon ara,dst. Couscous diproduksi sepanjang Mediterania, tapi jika kita teliti lebih jauh, 
kita dapat menemukan variasi couscous yang sangat banyak dari segi perbedaan bahan 
serealnya (gandum, padi, beras, jagung) dan pada segi bahan mentahnya (ada couscous 
yang dibuat dari biji teratai). Ketika tidak ada perbedaan yang nampak, itu karena 
perbedaan-perbedaaan itu belum dipelajari dan dideskripsikan, bukan karena mereka tidak 
ada sama sekali. Pada tahun 1960an di Italia, minuman anggur hanya berwarna merah atau 
putih. Saat ini terdapat minuman anggur yang banyak sekali jenisnya, yang berubah 
menurut varietas tanaman anggur, wilayah, teknik pembuatan minuman anggur dan 
keterampilan individu para produsen. Promosi akan keanekaragaman tersebut sangat 
mendasar untuk menghidupkan produsen berskala kecil. Keseragaman, pernyamarataan, 
dan kedangkalan (mereka yang mengatakan bahwa “produk ini sama dimana pun”)  
bermurah hati pada produsen berkuantitas besar sehingga mereka mengorbankan kualitas.  



 

 
 

 
 

 
Beberapa contoh...  
Kita dapat memasukkan Plum slatko dari Bosnia dan Herzegovina serta Wlld fig slatko dari 
Macedonia ke dalam Ark.  
Kita dapat menominasikan Jabal ‘Amel freekeh dar i Lebanon, freekeh dari Jenin di Palestine, 
atau dari Idleb di Syria. Dimungkinkan untuk menominasikan keju feta (dalam versi asli) dari 
bermacam wilayah di Yunani, Turki dan Macedonia.  
Tapi, kita tidak dapat menominasikan Danish feta, produsen terbesar feta di dunia yang terdapat 
di Denmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

4. Produk harus diproduksi dalam jumlah terbatas 

Dalam artian “jumlah terbatas” atau “skala kecil”, terdapat sejumlah perdebatan dan hanya 
sedikit kesepakatan akan definisi tersebut. Istilah tersebut, nyatanya, adalah konsep relatif 
yang tergantung akan konteks yang ada (co. kasus di pulau Mediterranean sangat berbeda 
dari Amazon) dan jenis produksi (co. menumbuhkan bawang tidak seperti memproduksi 
saffron atau keju pegunungan Alpen yang berumur), dan sangat sulit untuk menetapkan 
jumlah/formula yang persis dan tetap. Dalam kasus Ark of Taste (tapi juga dalam proyek lain 
seperti Presidia dan Earth Markets) kita tertarik untuk memilih produk-produk yang tidak 
dapat diproduksi secara massal atau secara industri. Dalam prakteknya, “kita tidak bisa 
mengkalkulasi apa yang benar, tapi kita sangat mampu mengenali apa yang salah” 
(Schumacher, 1973).  

Produk-produk Ark terikat dengan wilayah yang spesifik dan pengetahuan komunitas, dan 
kedua faktor itulah yang mendefinisikan batas produk. Tidak mungkin  untuk meningkatkan 
jumlah produksi lebih dari batas tertentu tanpa secara dasar merubah kondisi alami dari 
produksi. Jika volume produksi tumbuh terlalu besar atau terlalu cepat (waktu juga 
merupakan variabel penting), hal itu juga memperluas wilayah produksi penanaman (yang 
kemudian menjadi model monokultur), memperbanyak jumlah hewan peliharaan., 
meningkatkan metode pertumbuhan atau mengarah kepada impor bahan primer dari luar 
wilayah produksi (kadang dari daerah yang sangat jauh), dan mengatur beberapa atau 
semua langkah produksi, lepas dari keterampilan yang dapat menurunkan kualitas produk. 

Ark of Taste adalah katalog produk, bukan katalog produsen. Karena itu, tidak perlu 
mempunyai figur yang pasti dari jumlah produksi (data yang bagaimanapun juga sangat 
penting untuk mempunyai sebuah Presidium), tapi minimal kita perlu mengidentifikasi 
susunan jarak, untuk memperkuat bahwa kita berurusan dengan produk artisan atau produk 
industri. Untuk memahami konsep ini lebih jauh, Anda dapat membaca “Small is Beautiful”, 
(1973) karangan ahli ekonomi dan filosofi F. Schumacher.  

5. Produk harus dalam risiko kepunahan 

Risiko kepunahan produk dapat terjadi, dalam kata lain sudah dekat, ketika pengetahuan dan 
keterampilan yang diperlukan hanya dimiliki satu atau sedikit produsen, terutama kaum tua. 
Tidaklah cukup untuk hanya mempunyai resep tertulis atau penjelasan lisan dalam 
memproduksi keju, olahan daging asin/asap atau makanan kecil tradisional. Metode proses 
tradisional adalah karya artisan dan mempelajari teknik berarti mengerjakannya selama 
bertahun-tahun. Salah seorang harus mempelajari keterampilan, dan menguasai sensitivitas 
tertentu untuk bisa mempertahankan kualitas produk secara konstan dalam kondisi apapun 
(dipengaruhi oleh suhu, kelembaban dan umur lokasi kerja, tahun produksi, kesehatan 
hewan, etc.). Hanya garis produksi dari produksi industrial yang tidak memungkinkan 
interpretasi individu, tapi sebaliknya membutuhkan proses yang disandikan dan penggunaan 
teknologi dalam sejumlah tahap produksi. 

Risiko kepunahan juga dapat terjadi ketika produk hanya dibuat untuk konsumsi rumahan. 
Atau jika pengenalan aturan ultra higienis dengan cepat mengubah lokasi 
pemasakan/pematangan produk atau produksi, juga mengubah peralatan atau bahan yang 
penting bagi karakter produk. Kepunahan dapat terjadi jika jumlah unit masih diproduksi 
sedikit (ratusan atau ribuan). Sangat sulit untuk membalik proses erosi genetik ketika 
angkanya sangat rendah. Hal ini memerlukan komitmen dari institusi, para ahli dan dana 
yang menyokong pembuat turunan dan keuangan untuk membiayai proyek reproduksi.  

Risiko menjadi potensial – dalam kata lain: berjangka waktu menengah atau lama – ketika 
situasi sosial (dari produsen atau konsumen) dan situasi lingkungan (dari ekosistem) 
terganggu, sehingga dapat mengurangi jumlah produksi. Tanda-tanda dari risiko kepunahan 
bermacam-macam: perubahan tren konsumsi, pasar yang tidak menghargai produk lagi dan 
hanya membayar sedikit, keuntungan yang perlahan-lahan berkurang, penyusutan populasi 
di suatu daerah, dan perpindahan untuk mencari sumber lain bagi orang-orang yang dapat 
memproduksi secara tradisional; hilangnya penyebaran ke generasi berikut; berubahnya atau 
hilangnya ekosistem dan lansekap pedesaan; hilangnya dukungan politisi agrikultur nasional 
dan internasional, dan langkanya perhatian dari institusi.  
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Ancaman dari produk industri yang sama dengan produk tradisional, yang membingungkan 
konsumen dan mengarahkan pada satu versi standar, dapat dengan cepat melenyapkan produk 
tradisional dari pasar, sehingga mereka menjadi lebih mudah diserang,/  rapuh dan kurang didukung 
pengiklan/ pasar.  
 

Apakah produk yang hanya diproduksi untuk skala rumahan dapat 

dinominasikan? 

Ya. Sebuah produk yang dapat terus hidup dalam tradisi keluarga tapi tidak ada di pasar, 

walaupun diproduksi secara berlimpah, mewakili sistem rapuh yang ekstrim dan dapat berisiko 

punah di generasi berikutnya. Di daerah Balkan dan banyak daerah di Negara- negara eks-Uni 

Soviet, perusahaan kecil dan pribadi sebelumnya tidak ada, hanya terdapat badan usaha 

umum yang besar. Di Negara- negara ini, produk artisanal hanya terdapat dalam lingkup 

keluarga, dan sekarang secara perlahan, beberapa telah kembali ke pasar. Disini terjadilah dua 

situasi yang berbeda. Yang pertama, sebuah produk hanya dibuat secara eksklusif untuk 

konsumsi rumahan dan tidak dijual, dan yang kedua, sebuah produk ada di pasar, tapi bukan 

dalam versi asli, dengan resep standar atau bahan mentah yang berbeda. Dalam kedua kasus 

ini, penting untuk menominasikan produk yang secara turun temurun diwariskan dalam 

keluarga sebelum terlambat. Tidak perlu untuk memahami jika produksi mempunyai kebutuhan 
komersil atau sanitasi. Bagaimanapun juga produk tersebut dapat masuk ke dalam Ark.  

. 

 
Interpretasi dan aplikasi dari kriteria ini harus selalu dipertimbangkan dari 

perbedaan situasi lokal, dengan penghargaan pada segi geografis, 

budaya, sosial, ekonomi dan politik dalam komunitas.  

 

Aturan-aturan umum 
 

Penominasian sebuah produk harus mengikuti aturan-aturan umum di 

bawah ini:  

 

Nama dari produk yang termasuk dalam Ark harus dapat digunakan oleh semua produsen, 

dan tidak dimiliki secara individu oleh setiap produsen atau secara kolektif: serta tidak dapat 

menjadi sebuah merk dagang 

 

Produk-produk yang ada dalam Ark of Taste dimiliki oleh komunitas, juga merupakan milik 

wilayah tempat asal mereka dan dimana mereka berkembang, milik generasi yang telah 

menurunkannya, dan milik mereka yang telah melestarikannya. Produk itu bukanlah 

properti pribadi dari sebuah perusahaan. Karena itu, Ark of Taste tidak berisi merk apapun 

ygna terdaftar atau dipatenkan oleh sektor pribadi.  

Beberapa contoh yand ada termasuk : 

Nutella® tidak ada dalam Ark, tapi produk tradisional selai gianduja chocolate-hazelnut bisa 

saja merupakan produk Ark; Apel Marlene® mungkin tidak termasuk Ark, tapi bisa saja 

produk Ark meliputi ratusan varietas apel lainnya di dunia. Huguenot® (sebuah keju dari 

susu sapi yang diciptakan oleh produsen Afrika Selatan yang menamai produknya suatu 

nama yang bisa di-hak cipta) mungkin tidak termasuk dalam Ark, tapi sebuah caciocavallo 

Italia, sebuah oscypek Polandia, atau sebuah pélardon Perancis yang berumur, atau tipe 

keju lain yang berciri khas komunitasnya bisa termasuk dalam Ark.  

 

Penggunaan logo Slow Food, nama dan merk (atau variasi-variasi lain yang berkaitan tidak 

diijinkan untuk ditaruh di label produk Ark. Penggunaan merk  Slow Food secara benar dan 

istilah ‘Ark of Taste’ diperkuat oleh garis pedoman dalam dokumen Code of Use for Slow 

Food Logos – sebuah lampiran pada Slow Food International Statute.  

 
Suatu profil Ark mendeskripsikan penampilan, warna, rasa, tapi tidak perlu untuk 

mengetahui secara rinci tentang keseluruhan produksi. Sebagai contoh sederhana: Sebuah 

varietas apel yang terpilih untuk Ark sesudahnya mungkin ditanam menggunakan metode 

organik atau konvensional. Batasan Ark hanya ada pada waktu pembuatan konsep profil, 

menyoroti bahwa produk itu perlahan menghilang. Itu adalah tanda alarm, suatu daya tarik 

untuk turut aktif di manapun.  

Sebagai hasilnya, label produk Ark tidak boleh menggunakan logo Slow Food, apakah itu 

logo slow Food (keong) atau logo organisasi/proyek berkaitan (seperti logo Foundation for 

Biodiversity, Presidia, dll.). Dapat dimungkinkan untuk mendiskusikan proyek Ark of Taste 

melalui media lain : brosur, artikel, website, dll, tapi tidak melalui label produk. 
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Di sejumlah negara, Slow Food telah memperkuat hubungan yang penting dengan para juru 

masak chefs, yang ikut berpartisipasi dan bekerjasama dalam aktivitas Slow Food, memasak 

dengan menggunakan produk-produk dari Ark of Taste, Presidia, atau produk yang tumbuh 

atau dibuat oleh produser lokal berskala kecil. 

 

Slow Food mendorong para juru masak untuk mencatat nama produsen pada menu mereka 

untuk memberikan transparansi dan mempromosikan proyek khusus – persatuan antara para 

juru masak dan Presidia – untuk sepenuhnya membangun jaringan restoran yang melindungi 

keanekaragaman hayati (lihat www.slowfoodfoundation.com/alliance). Mereka yang ingin 

berpartisipasi dalam jaringan ini serta menggunakan produk Presidia dapat mencatatnya 

dalam menu mereka dengan logo Slow Food Presidia. Persatuan bukanlah proyek baru, 

dibuat untuk mempromosikan Presidia, tapi umumnya secara bertahap berkembang luas ke 

produser lokal yang baik, bersih dan adil 

 

Dalam kasus penggunaan produk Ark of Taste atau produk lokal lain oleh para juru masak, 

tidak dimungkinkan untuk menggunakan logo Slow Food (atau logo2 lain yang berkaitan), 

karena Slow Food tidak mempunyai kendali atas produsen individu. Tapi, dimungkinkan untuk 

menggarisbawahi bahwa beberapa produk yang terdaftar pada menu termasuk dalam Ark of 

Taste, dengan menggunakan tanda bintang (asterisk) di sebelah nama produk (atau  dengan 

menambahkan daftar produk Ark of Taste sebagai halaman tambahan) dan menambahkan 

kalimat : “Produk-produk ini – atau produk yang bertanda bintang(*) – termasuk dalam Slow 

Food Ark of Taste.” Dalam hal ini, juga disarankan untuk menambahkan kalimat yang 

menjelaskan proyek itu sendiri: “Ark of Taste adalah katalog produk untuk melindungi produk 

yang dimiliki budaya, sejarah dan  tradisi gastronomi di seluruh dunia..”  

 

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: www.slowfoodfoundation.com/ark  

 
  

 

 

Bagaimana menominasikan 
sebuah produk 
Setiap orang dapat menominasikan sebuah produk walau dia bukan serorang ahli  atau 
mempunyai ketrampilan khusus atau merupakan anggota Slow Food. Dimungkinkan 
untuk menominasi sebuah produk dari daerahnya sendiri, tapi juga dari komunitas lain 
atau negara lain. Anda dapat menominasikan sebuah produk dengan mengisi formulir 
yang tersedia pada website Slow Food Foundation for Biodiversity.  

 
Formulir nominasi dapat dikirimkan ke komisi nasional/daerah – di negara-negara yang 
memiliki komisi tersebut – atau langsung ke Slow Food Foundation for Biodiversity. 
Website Yayasan memuat daftar negara yang memiliki komisi dan informasi kontak yang 
dapat menghubungkan Anda dengan kelompok kerja lokal.  

 
Kedua lembaga ini – komisi lokal dan Slow Food Foundation for Biodiversity – akan 
melakukan verifikasi bahwa nominasi tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan proyek. 
Jika hasil evaluasi positif, nominasi dikirimkan ke International Technical Committee Ark 
of Taste. Jika dibutuhkan informasi lebih banyak, komisi lokal akan memintanya dari 
pemohon nominasi.  
Komite Teknis Interrnasional / The International Technical Committee terdiri dari individu-
individu yang berasal dari berbagai negara dimana ketrampilan teknis mereka 
memungkinkan untuk melakukan evaluasi akhir akan nominasi produk dan untuk 
memberikan persetujuan akhir bagi Ark. Komite ini dapat memohon informasi lebih lanjut 
tentang produk yang dinominasikan dari komisi lokal.  
 
Jika tidak terdapat komisi lokal, pihak Slow Food Foundation for Biodiversity yang 
menerima formulir tersebut dan memasukannya pada Komite Teknis untuk dievaluasi.  
 
Setelah disetujui, langkah selanjutnya adalah memasukkan penjelasan singkat tentang 
produk dalam katalog online. 
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Formulir Nominasi 
 

Nama Produk 

Tulislah nama profuk yang dikenali  di  daerah asal/asli  *.  

 

  

Jika nama itu berupa bahasa lokal atau dialek,  tuliskan juga terjemahannya di bahasa  

nasional  

. 

Sejarah Produk 

Jika tahu, harap tuliskan rincian sejarah tentang produk (apakah ada festival yang 
berkaitan, peribahasa, kebiasaan lokal, dsb?)  

 
 
 
Sejarah daerah produksi*  
Tuliskan wilayah geografis dimana produk itu masih diproduksi (co.nama dari kota, lembah, 
dll.)  

 

Category* 
 

Roti dan produk gurih yang dipanggang dalam 
oven 

Turunan 

Kakao  

Kue dan biskuit 

Sereal dan tepung 

Keju dan produk susu 

Kopi  

Olahan daging asin/asap dan daging dari produk 

Ikan 

Buah segar dan buah yang 

dikeringkan Varietas anggur  

Jamu dan bumbu 

Madu dan produk yang berhubungan dengan 

lebah 

Serangga 

 
Negara* 

 
 

MInuman yang dilunakkan atau difermentasi 
(sari buah apel, mead...)  

Minyak 

Pasta 
Ikan yang diawetkan (botargo, ikan 
dalam minyak dan digaami 

Garam  

Minuman teh 

Sayuran yang diawetkan (selai, saus, jus...)  

Sayuran 

Cuka  

Minuman 

anggur 

Lain- lain 

 

 
Berapa perkiraan Anda akan jumlah rata-rata produk yang diproduksi?  

 

 

Apakah produk dijual di pasaran?  

 

 
Atau hanya diproduksi untuk konsumsi rumahan? 
 

 

 
Untuk alasan apa produk/turunan tersebut terancam hilang?  
 

 
 

Nama dari pemohon aplikasi *  

 
 
telp*: E-mail 

 
Harap sebutkan alasan mengapa Anda menominasikan produk ini 

 

 
Deskripsi Produk *  
Dalam hal tanaman, deskripsikan ukurannya, berat, warna, rasa, dll, dan cara 
memanennya. Sebagai tambahan, tuliskan spesiesnya (co, jangan hanya 
menyebutkan bahwa itu adalah sebuah tomat,), sebutkan spesifik dari varietasnya, 
yang berhubungan dengan wilayah, diperbanyak dengan benih lokal, dsb.  
Dalah hal turunan hewan, deskripsikan karakteristiknya – ukuran, bentuk tanduk, 
warna kulit/bulu, dll.., dan untuk tujuan apa dikembangbiakan, tuliskan juga 
turunan produknya (daging, olahan daging asin/asap, keju, dll.).  
Jika itu adalah produk yang diproses, deskripsikan bagaimana cara 
pembuatannya, termasuk langkah produksinya, dan tuliskan jika bahannya 
diproduksi secara lokal. Hal ini berhubungan dengan suatu varietas khusus (co. 
jika itu adalah sejenis roti, apakah dibuat dengan sebuah varietas terigu/gandum 
khusus) atau turunan daerah asli (jika itu adalah keju atau olahan daging 
asin/asap, apakah dibuat dari daging/ susu dari turunan asli)?  
Jika itu adalah keju, harap periksa dan catat jika itu dibuat dari susu mentah 
Jika tahu, deskripsikan semua dishes tradisional yang berhubungan dengan 
produk 

 
 

 
*pertanyaan bertanda bintang sangat penting untuk evaluasi produk, dan oleh sebab itu wajib untuk 
memasukkan teks pada isian jawaban atau pada aplikasi ini tidak disimpan.  
 
Harap melampirkan dokumen tambahan apa saja dari produk yang dinominasikan: 
daftar dan kontak dari produsen dan juru masak  yang menggunakan produk ini jika 
ada, teks, artikel, gambar/foto, link website, video, dll. 
 
 
 
Ini adalah formulir awal yang digunakan untuk menambahkan produk ke Ark of Taste. Nominasi Anda 
akan dipertimbangkan dan dievaluasi untuk publikasi. Untuk melanjutkan kegiatan dan meluncurkan 
proyek (seperti Presidia), informasi lebih lanjut harus dikumpulkan melalui kunjungan ke produsen dan 
melalui kuisioner yang spesifik.  
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Bagaimana mengkomunikasikan 

Ark of Taste  
 

 
Untuk mengiringi pertumbuhan proyek, bermacam-macam media komunikasi 
tersedia dalam berbagai macam bahasa. 

www.slowfoodfoundation.org/ark 
 

Website Slow Food Foundation for Biodiversity berisikan garis besar proyek yang lengkap 
dan terbaru, sebuah katalog online dari produk-produk yang disetujui dan dapat dicari 
berdasarkan negara, jenis produk dan nama produk, serta formulir nominasi yang 
sederhana dan mudah diisi/dilengkapi. Para nominasi menerima, dalam bahasa apa saja, 
dipublikasikan dalam bagian “Nominations from around the world” (para nominasi di seluruh 
dunia), sejalan dengan nama dan komentar dari para kontributor proyek. Pada bagian ini, 
pengunjung website dapat mencari nominasi yang baru masuk. Halaman Frequently Asked 
Questions tersedia bagi para pengunjung untuk mengorientasikan aktivitas mereka dan 
berkontirbusi pada pertumbuhan proyek.  
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Dalam halaman muka website Yayasan, berita tentang proyek (negara yang baru terlibat, 

testimoni dari para nominasi, wawancara dengan juru masak, dll.) akan dipublikasikan. Oleh 

karena itu, penting untuk menerima laporan dari daerah berkatian dengan event-event (mis. 

Memajang produk-produk Ark dalam sebuah pekan raya, pertemuan atau konferensi yang 

didevosikan untuk proyek), inisiatif dan testimoni yang menarik, karena mereka 

memperkaya bagian berita dan dapat menginspirasikan asosiasi lain untuk mengorganisir  

event-event yang sama. 

 

facebook.com/arkoftaste 
 

Sebuah halaman  Facebook yang didekasikan bagi Ark sekarang sudah aktif, diperbaharui 
setiap hari dengan berita, foto, testtimoni dan video. Profil ini tergantung pada kontributor 
dari jaringan, dan sangat penting untuk mempublikasikan dan membagi pos (komentar, 
kiriman, dsb) dalam asosiasi sebagaimana membaginya dengan teman-teman dan kontak 
lain. 
  
 

twitter.com/arkoftaste 
 

Sebuah profil khusus juga telah dibuat dimana informasi terbaru setiap hari dipublikasi dan 
disampaikan melalui jaringan. Dalam hal ini, sangat penting untuk berhubungan dengan 
kontak lain dan menarik pengikut, juga untuk menarik perhatian yang dapat memperbanyak 
capaian jaringan proyek. 
 

Newsletter internasional Slow Food dan Terra 

Madre  
 

Newsletter internasional, dikirim secara bulanan dalam 8 bahasa untuk 90,000 penerima di 
seluruh dunia, berisikan tentang fokus proyek, memungkinkan presentasi dari isi yang 
beranekaragam (info terbaru dari negara-negara yang baru terdaftar, produk, galeri foto, 
kuis, dll.).  
 

Galeri foto dan video testimoni  
 

Foto-foto yang dikirimkan para nominator dan dari arsip Slow Food dipublikasikan di 
Facebook dan pada bagian Multimedia dari website www.slowfood.com. Video juga memiliki 
kegunaan penting: mereka yang dapat membuat film dipersilakan untuk mewawancarai 
pemelihara keanekaragaman hayati.  
Video dapat dikirimkan bersama dengan dokumentasi untuk nominasi produk dan bisa 
dilampirkan pada formulir on the sight, atau diarsipkan dalam Granaries of Memory, sebuah 
koleksi video yang berisikan testimoni para pemelihara dari tradisi lokal, budaya, dan 
keanekaragaman hayati yang dikumpulkan dari seluruh dunia oleh University of Gastronomic 
Sciences.  
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http://www.slowfoodfoundation.org/ark


  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Apakah perbedaan antara Ark of Taste 
dan Presidia? 
 

 
Kalau Ark of Taste adalah katalog produk, karakteristik dasar dari Presidia adalah 
hubungannya dengan para produsen dan pembentukan suatu inisiatif untuk mendukung 
mereka. Memulai suatu Presidia berarti mengunjungi mereka, memahami bagaimana cara 
kerja mereka, dan apa saja kesulitan yang dihadapi serta pemahaman segi sosial budaya dan 
pasar, untuk mensukseskan promosi inisiatif menjadi bentuk aksi yang nyata. 
 
Presidia Slow Food secara langsung campur tangan dalam mencegah resiko kepunahan 
sebuah produk (produk Ark) dan melaksanakan fase berikut setelah produk tersebut masuk 
katalog Ark.. Biasanya tidaklah mungkin untuk mempunyai Presidia sebanyak produk Ark. 
Harapannya adalah banyak organisasi dan institusi lainnya tergerak untuk menyelamatkan 
produk-produk ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proyek ini didanai oleh negara-negara  Uni Eropa/ European Union . 

Isi publikasi in i d ipertangunggjawabkan sepenuhnya o leh 

penyusun/pengarang. Ko mite Eropa/European Co mmission t idak 

bertanggungjawab  

akan penggunaan informasi dalam publikasi ini.  
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