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Въведение



Преводът и българската адаптация на публикацията е финансирана по проект 
„ЕКО-ОБЩЕСТВО ЧРЕЗ ХРАНА: ЛИЧНИ ИЗБОРИ СРЕЩУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“ с 
финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия 

механизъм на ЕИП. 
Основната цел изграждане на широка мрежа за развитие на еко-устойчиви хранителни 

решения за климатичните промени.
http://www.slowfood-bg.com/    https://activecitizensfund.bg/ 

Представените анализи и мнения са отговорност на авторите. 
Цялата отговорност за съдържанието на образователния пакет се носи от Slow Food в 

България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.



Цели
Образователният пакет „Съкровищницата на вкусове влиза в училище” е създаден с намерението да 
представи в училищата темата, свързана с хранителната култура и традиции по развлекателен и 
същевременно образователен начин. Това е нов начин да бъде разбрана реалността, която ни заобикаля и 
да се вникне по-дълбоко в значението на биологичното разнообразие с една смела цел – да опознаем и 
съхраним екосистемите (икономика, занаяти, производство, екологичен баланс и др.).

Опазването на биоразнообразието е единственото възможно решение на настъпилата екологична и 
социална криза в света. Това не само позволява адаптирането към редица промени, но е и надеждна 
застраховка за бъдещето. Необходимо е да променим начина, по който възприемаме света и природата 
около нас. Нужна е индивидуална и колективна промяна. Връзката между човека и природата трябва да 
бъде погледната по нов начин – човекът е част от природата, а не неин повелител. В центъра на този нов 
модел за Slow Food е и винаги е била храната. Именно тя ни свързва ежедневно със земята. Започвайки от 
храната, от нейните производители и веригите за доставка, можем да разберем екосистемите, от които 
самите ние сме част. Решихме да включим училищата в нашия проект, за да сме сигурни, че учениците, 
ръководени от своите учители, разпознават онези продукти, които са характерни за мястото, в което 
живеят, но са застрашени от изчезване. Да познаваш територията, в която живееш, е нещо, което се 
научава. Това е възможност да наблюдаваш и опознаваш своята общност, без значение дали си в града, на 
село или по крайбрежието. Нашите ежедневни избори и познаването на територията, в която се намираме, 
са единственото решение за запазването на хранителното разнообразие.

„Съкровищница на вкусове”

Съкровищницата на вкусове представлява електронен каталог с продукти, характерни за различни 
култури и традиции по света, които са застрашени от изчезване. Към тази Съкровищница спадат не 
само растителни и животински видове, но и преработени храни като някои сирена, колбаси, хляб и 
сладкиши, които също постепенно започват да изчезват. Всичко те са резултат от прилагането на 
различни умения и практики, съхранени и предавани през поколенията. Съкровищницата на вкусове е 
един от основните инструменти на Slow Food. Нейната основна цел е съхраняването и 
разпространяването на знания за застрашени хранителни продукти и насърчаването на екологично 
балансирано земеделие, което да гарантира хранителния суверенитет и достъпа до добра, чиста и 
честна храна за всички общности. 
Съкровищницата на вкусове е създадена, за да популяризира застрашените храни, да предупреждава 
за риска от тяхното изчезване и да призовава всеки да поеме своята отговорност за опазването им 
като ги произвежда, купува, консумира и разказва за тях. Целта на Съкровищницата не е да създаде 
семенни банки или музеи, представящи традиционни знания, а да преоткрие тези ресурси и да подскаже 
възможности за тяхното оползотворяване. През 1999 г. Slow Food използва този каталог като 
отправна точка за стартирането на друг свой проект - президиумите на Slow Food. Номинирането на 
продукт за Съкровищницата и днес може да е основание за стартиране на нов президиум в негова 
подкрепа.
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Практически насоки
Тези насоки са предназначени за класа/групата, за да ги запознае със Съкровищницата на 
вкусове. Това е практическо средство за изучаване на холистичен подход за доближаване до 
реалността, която ни заобикаля. Фокусът е върху откриването на местни храни, което от своя 
страна да провокира конкретни действия, насочени към тяхното опазване. Хранителното 
биоразнообразие е нишката, която свързва основните ключови концепции, които ни 
интересуват - околна среда, култура и вкус. Това са концепциите, върху които е базирана 
философията на Slow Food. След тях идват усилията и удоволствието от свършената работа. 
Крайната цел е откриването на местни храни, които да бъдат включени в Съкровищницата на 
вкусове и по този начин да се опознаят и популяризират. 

Подготовка и стартиране
Предлагаме Ви първо да прочетете пълната история, която е включена в образователния 
комплект и след това да се запознаете с четирите дейности, включени в комплекта учебни 
помагала. Препоръчително е да прочитате на класа по една глава от историята, следвана от 
дейността, предложена със съответната дейност (пример – глава 1 и дейност 1). Такова 
занимание би отнело около час. Съветваме Ви заниманията да бъдат с малки интервали от 
време между тях, за да може децата да следят безпроблемно развитието на историята и 
концепциите, преподавани чрез дейностите. 

Учебният комплект се състои от:
1. Историята „Сред нас има герои – Съкровищницата на вкусове влиза в училище” е

разделена в 4 глави. Всяка глава има отделна тема и е съпроводена от конкретна дейност.
•Глава 1 – Сред нас има герои – Биоразнообразие
•Глава 2 – Дните на Голямата сивота – Околна среда, чиста храна
•Глава 3 – Героите на храната – Култура
•Глава 4 – Хапка ябълка - Вкус

Синопсис: Историята се развива в Долината на Съкровищата – място, където всички неща 
се различават едни от други, но са застрашени от изчезване заради Голямата сивота, която 
настъпва. Разказвачът на историята, Мама Охлюв - Здравка Ох, придружава двамата герои - 
Анита и Еторе по пътя им да спасят долината. По време на пътуването, децата, заедно с 
останалите герои на историята, откриват елементи, които правят голямото разнообразие 
възможно: околна среда, култура и вкус. Водени от мъдрата Мама Охлюв и използвайки 
своето любопитство, те успяват да спасят долината. 

2. Образователни дейности. Всяка образователна дейност развива една от четирите основни
концепции на Slow Food с тематичен комплект, който включва и линкове към материали,
свързани с конкретната тема.
•Образователна дейност 1: Каква е твоята салата? – Биоразнообразие
•Образователна дейност 2: Докъде стигна? – Околна среда, чиста храна
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•Образователна дейност 3: Да не забравяме! - Попълват се идентифицираните застрашени
продукти.
•Образователна дейност 4: Хапка ябълка – Вкус

3. Постер, който да се постави в класната стая и в него да се вписват откритите храни

С общи усилия можем повече! 
Бихме искали да ви благодарим, че избрахте този курс, който, надяваме се, ще ви предложи 
нов подход към храната, нови начини за тълкуване на мястото, в което живеете, но най-вече ще 
ви даде конкретни инструменти, с които да повишите осведомеността си за кулинарното 
наследство, което заслужава да бъде открито и защитено. 
Следвайки указанията, посочени в комплекта в края на курса, Ви каним да идентифицирате 
продукт от вашия район, който да предложите за включване в Съкровищницата на вкусове. 
И това не е всичко – продуктът, избран от учениците, трябва да бъде включен като основна 
съставка в рецепта, която подчертава неговите качества (това може да бъде традиционна или 
семейна рецепта, а също и такава, която сами сте измислили). Не забравяйте, че може да 
изберете и преработени продукти като сирене, сушено месо, хляб, сладкарско изделие, 
напитка или консерва. 
Изпратете ни снимки на попълнения постер на: educazione@slowfood.it (Не забравяйте да 
посочите класа, училището, града и държавата, от която ни пишете!)

Допълнителни материали
• Slow Food в една хапка

https://slowfood.com/filemanager/Whatwedo/INGexpo.pdf

• Съкровищница на вкусове
www fondazioneslowfood com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/
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This publication has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of Slow Food and can in no way be taken
to reflect the views of the European Union.

This publication was developed as part of the activities of the project “Food is culture”, co-financed by the European Union.

Thanks to the contribution of the LIFE19 Operating Grant, this publication was translated and set up 
in 4 different languages (French, Spanish, German and Portuguese).
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