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Vad är Slow-Food? 
Slow Food är en konsumentorganisation som startades 1986 av italienaren Carlo Petrini. 
Organisationen bygger på individuellt medlemskap och kom till som en protest mot 
snabbmaten. Slow Food motarbetar genmodifiering och kallar sig för eko-gastronomisk 
rörelse, där eko står för ekologisk. Idag är det en organisation med närmare 80 000 
medlemmar i 60 länder. Slow Food Sverige bildades 1991. 
 
Ark of taste – en smakernas Noaks ark 
Guide över utvalda produkter bland mat och dryck som man tyckte höll en hög kvalitativ och 
gastronomisk nivå och som är hotade av industriell standardisering, livsmedelslagar som är 
anpassade till stordrift, miljöpåverkan m.m. The Ark of Taste arbetar också för att främja 
produktionen av traditionella inhemska grödor.  
 
Presidia 
Under namnet Presidia samlas de produkter som av olika anledningar är på väg att försvinna 
och därmed behöver akut stöd. Presidia betyder bevara och målet är att förbättra villkoren för 
den hotade produkten. Målet är att säkra framtiden för dessa produkter genom att stödja både 
produktionen och konsumtionen. Det rökta renköttet Souvas har som första svenska produkt 
blivit invald och är därmed Presidia. 
 
 

Souvas - Sveriges första produkt att ingå i Slow-Food konceptet 
 
Ett antal journalister och fackfolk 
hade samlats i den vackra 
konferenssalen på Sveavägen 77. 
Seminariet inleddes stämningsfullt 
med en jojk innan kvällens moderator, 
Stina Dabrowski, tog över och 
presenterade kvällens förste talare, 
Konsumentminister Ann-Christin 
Nyqvist. 
 
- Vi behöver en motvikt till 
snabbmaten och den snabba måltiden. Konsumenten efterfrågar även ursprung och etiska 
aspekter. Där passar Souvas in, sa Ann-Christin Nyqvist. 
 
Ytterligare en aspekt är potentialen i småskaliga produkter. Som konsumentminister hoppas 
Ann-Christin kunna påverka de stora livsmedelskedjorna att ta in även de små produkterna 
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som inte har samma möjligeter att konkurrera som andra produkter . 
 
Gustav Idevouma, ordförande i Sveriges Samers Riksförbund, svarar på frågan om varför just 
souvas blivit utvald. Han förklarar att renköttet är helt naturligt, inga tillsatser och samerna 
följer renen i dess naturliga miljö och livscykel.  
- Det är som det alltid har varit, menar han. 
 
Per-Ola Utsi, Souvasproducent, berättade att Souvas betyder rökt på samiska och att renen 
inte bara är mat utan också en livsstil. Slow Food sätter därmed också fokus på den samiska 
kulturen. 
 
Ola Buckard, projektkoordinator Presidiaprojektet Souvas talade om att Souvas stämmer in på 
alla Slow Foods kriterier när det gäller Presidium: småskalighet, hög smakkvalitet, lokal 
förankring och historia. 
 
I Sverige lyfts Souvas nu främst fram med hjälp av 15 av de bästa restaurangerna vilka har 
adopterat Souvas till sina menyer. 
 
Slow Foods grundare 
Efter en översvallande presentation av vännen Carlo Barzotti klev Carlo Petrini, Slow Food 
rörelsens grundare, upp på podiet. 
 
Carlo Petrini berättar att det varje dag försvinner flera grönsakssorter, djurraser, korv- och 
skinksorter, ostar och kunskap om förädling. För ca 50 år sedan var hela 50 procent av Italiens 
invånare bönder. Idag är det endast 5 procent. Vi förlorar, enligt Petrini, kunskap, värden och 
livsstil. Industrin vinner därmed marknadsandelar och smakerna utjämnas. 
 
- Att förlora mångfalden i maten är en förlust också för kultur och mänskligt liv. Petrini 
hänvisar här till undersökningar som visar att vi mår psykiskt sämre av denna smakfattigdom. 
Vi måste höja värdet för bönder, fiskare och nomadfolk och få upp detta på agendan för att 
bevara denna del av mänskligheten. 
 
- Är det viktigare att bevara de små sällskapen eller är det viktigare att bevara konsumenten 
undrar Petrini. Han ber Ann-Christin Nyqvist att försvara dessa små producenter, och tillägger 
att han inte tvivlar på att konsumenterna kan försvara sig själva. 
 
- Om vi inte lyckas med detta kommer de multinationella företagen, som säger sig arbeta för 
konsumenterna, erbjuda oss billig mat som vi senare i livet får betala mer för i form av 
mediciner. Den standardiserade maten förminskar vår identitet och länders mat blir mer och 
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mer lik varandras. 
 
För att verkligen ge värde och betydelse till en vara som exempelvis Souvas måste man veta 
dess unika egenskaper och dess värde. Smaken kommer senare, anser han. 
 
Carlo Petrini talade också om framtiden, om vikten att bygga nätverk och fortsätta stärka de 
små. 
 
 
Marie Nahnfeldt 
SKIS representant på presseminariet 


