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Dagmara Stangierska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Slow Food w gastronomii w kontekście zrównoważonego 
rozwoju 

Streszczenie

Problematyka podjęta w artykule dotyczy jednej z form realizacji idei zrów-
noważonego rozwoju, jaką jest Ruch Slow Food. W artykule szczegółowo przed-
stawiono wielowymiarowość inicjatywy Slow Food oraz jej wdrożenie na rynku 
usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych 
w Polsce. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy porównawczej 
lokali gastronomicznych posiadających rekomendację spod znaku Czerwonego Śli-
maka na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych restauracji. 
W ocenie lokali uwzględniono następujące kryteria: misja i wizja, oferta kulinar-
na, ceny dań, dostawcy i surowce. Wszystkie polskie restauracje rekomendowane 
przez Slow Food można zaliczyć do sektora restauracji premium. Dominującym 
rodzajem oferty kulinarnej jest kuchnia polska, międzynarodowa, a także fusion 
z akcentem na kuchnię Polską, a wspólnym elementem jest powoływanie się na wy-
korzystanie lokalnych produktów. Idea Slow Food wpisuje się w nurt zrównowa-
żonego rozwoju, jednak specyfika lokali rekomendowanych przez Ruch w Polsce 
ma przede wszystkim charakter marketingowy, nie zaś ideologiczny. Jednocześnie 
należy podkreślić, iż pośród zaledwie ośmiu lokali z logo Slow Food, dwa realizują 
w pełni agendę Ruchu podkreślając suwerenny regionalnie i tradycyjny charakter 
oferty kulinarnej.

Słowa kluczowe: Slow Food, zrównoważony rozwój, usługi gastronomiczne.

Kody JEL: Q5

Wstęp

We współczesnym świecie w krajach o gospodarce wolnorynkowej na rynku żywnościo-
wym konsumenci mają szeroki wybór oraz wysoką dostępność produktów spożywczych. 
Należy jednak mieć świadomość, iż masowa produkcja oraz globalizacja rynku żywnościo-
wego ma także swoje negatywne implikacje. W XX wieku bezpowrotnie zniknęło z rynku 
wiele produktów żywnościowych, w Europie szacuje się, iż jest to 75% produktów, zaś 
w Stanach Zjednoczonych stanowi to około 90% odmian roślin oraz gatunków zwierząt ho-
dowlanych (Wiśniewska 2012). Globalizacja oraz idąca z nią w parze kultura masowa spo-
wodowały, iż dotychczas odrębny charakter diety ludzi w różnych częściach świata, obecnie 
zaczął się upodabniać. Dostępna żywność utraciła naturalne połączenie z rytmem wegeta-
cyjnym i lokalną bazą produkcyjną, zyskując miano „jedzenia znikąd”. Obecnie coraz po-
wszechniejszą koncepcją są „żywnościokilometry”, które określają odległość, jaką pokonu-

handel_wew_1-2016.indd   122 2016-03-24   14:16:08



DAGMARA STANGIERSKA 123

je produkt od miejsca wytworzenia do rąk finalnego odbiorcy czyli konsumenta. W krajach 
uprzemysłowionych ta odległość systematycznie rośnie do takiego stopnia, że w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie jest ona szacowna na średnio 2-2,5 tys. km (http://www.pah.org.pl 
2014). Umasowienie produkcji wywołało potrzebę powrotu do korzeni wytwarzania oraz 
spożywania żywności o suwerennej tożsamości kulturowej. Zainteresowanie środowiskiem 
naturalnym i walka o zachowanie zasobów naturalnych przyrody dla przyszłych pokoleń 
przyczyniły się do wyklarowania idei zrównoważonego rozwoju (Nitkiewicz-Jankowska, 
Szronek 2010). Koncepcja zrównoważonego rozwoju odwołuje się do synchronizacji kapi-
tału gospodarczego, społecznego i środowiskowego w celu racjonalnego rozwoju (Rosicki 
2010). 

Na rynkach żywnościowych w ideę tę wpisują się wszelakie ruchy oraz inicjatywy miesz-
czące się pod agendą zrównoważonego rozwoju. Można do nich zaliczyć między innymi: 
żywność ekologiczną i tradycyjną, żywność produkowaną przez przedsiębiorstwa odpowie-
dzialne społecznie, inicjatywy anty-GMO, Fair Trade oraz Ruch Slow Food.

Celem rozważań jest przedstawienie założeń związanych ze zrównoważonym rozwojem 
oraz Ruchem Slow Food, a także analiza porównawcza lokali z rekomendacją ruchu Slow 
Food mająca na celu ocenę działalności lokali gastronomicznych pod kątem realizacji zało-
żeń ruchu.

Koncepcja oraz założenia zrównoważonego rozwoju

Idea zrównoważonego rozwoju jest ściśle powiązana z kształtowaniem się prawa ochro-
ny środowiska. Po raz pierwszy na forum międzynarodowym kwestia ta została poruszona 
w roku 1968 podczas obrad XXIII Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, 
które odbywało się pod hasłem „Człowiek i Środowisko” (Nitkierwicz-Jankowska, Szromek 
2010).

Pojęcie rozwoju zrównoważonego często jest rozumiane w kontekście rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego zharmonizowanego ze środowiskiem. Światowa Komisja do spraw 
Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1983 roku podję-
ła działania zmierzające do zmniejszenia dyskursuomiędzy perspektywą rozwoju ekono-
micznego i środowiskowego. W 1987 roku Komisja przygotowała i udostępniła raport pt. 
Nasza wspólna przyszłość definiujący zasadę zrównoważonego rozwoju jako zaspokojenie 
„teraźniejszych potrzeb bez narażania na szwank zdolności przyszłych pokoleń do zaspoka-
jania ich własnych potrzeb”. Myśl zawarta w powyższej zasadzie stanowiła podwaliny do 
stworzenia Agendy 21, dokumentu ustanowionego podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 
w 1992 roku, będącej planem działania w obszarze rozwoju zrównoważonego na XXI w. 
dla różnych szczebli organizacyjnych (Augustyn 2011; Nitkierwicz-Jankowska, Szromek 
2010).

W rozwoju zrównoważonym podkreśla się perspektywiczność i długofalowość działań 
nastawionych na jakość życia ludzi, zharmonizowany rozwój społeczny i gospodarczy oraz 
ochronę środowiska wraz z jego zasobami. Według Kiełczewskiego (2008), realizacja stra-
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tegii zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej powinna skupiać uwagę 
na następujących celach:
 - ekologicznych: zachowanie różnorodności biologicznej, integralności systemów przy-

rodniczych, produkcji biologicznej, czy też, mówiąc inaczej, respektowanie, celu spra-
wiedliwości wobec istot pozaludzkich; 

 - ekonomicznych: dalszy wzrost dobrobytu materialnego, wzrost dostępności użytecznych 
dóbr i usług, stabilny wzrost gospodarczy; 

 - społecznych: zapewnienie dostępu do dóbr społecznie pożądanych, zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb materialnych (ograniczenie biedy), zachowanie różnorodności kul-
turowej, zapewnienie trwałości instytucjonalnej, gwarancje sprawiedliwości społecznej 
i współudziału w życiu społecznym i politycznym; 

 - psychologicznych: zapewnienie zrównoważenia między dobrobytem materialnym a nie-
materialnymi składnikami dobrobytu. 
Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach, zwanych inaczej „3E” 

(environment, economy, equity in society) czyli: środowisko, ekonomia i równość społeczna 
(Jaros 2012; Augustyn 2012; Kiełczewski 2008).

Jednocześnie należy podkreślić, iż idea zrównoważonego rozwoju nierozerwalnie wiąże 
się ze zrównoważoną konsumpcją. Termin ten może być rozumiany jako etyczna praktyka 
zmniejszania konsumpcji w celu ograniczenia wpływu na środowisko oraz bardziej świado-
me i odpowiedzialne konsumowanie przez społeczeństwo (Jaros 2012)

Odpowiedzią zarówno na potrzebę działań w ramach zrównoważonego rozwoju jak i na 
perspektywę konsumencką są działania związane z inicjatywą Slow Food, która jest reali-
zowana przez organizację o tej samej nazwie szerzącej inicjatywy w zgodzie z przyjętymi 
ideami oraz zasadami.

Slow Food

Ruch Slow Food powstał w północnych Włoszech w drugiej połowie lat 80., a za bezpo-
średni impuls do stworzenia tej inicjatywy można uważać otwarcie w 1985 roku w pobliżu 
zabytkowego Placu Hiszpańskiego restauracji jednej z globalnych sieci Fast Food. Ruch 
założony przez Carlo Petriniego, włoskiego krytyka kulinarnego, jest międzynarodową or-
ganizacją non-profit opartą na dobrowolnym udziale osób i firm, którzy wspierają prawo do 
kulinarnej suwerenności smaku. Inicjatywa ta stoi w opozycji do amerykanizacji zwycza-
jów kulinarnych, której głównym znamionem jest szybka i bezmyślna konsumpcja ogól-
nodostępnej żywności (Jones i in., 2003; Lotti 2010). Słowo „slow” będące częścią nazwy 
organizacji skupia uwagę na celebrowaniu przygotowywania oraz spożywania pożywienia. 
Podobny wydźwięk ma też logo Slow Food – czerwony ślimak, bezpośrednio kojarzący się 
z powolnością będącą w kontrze do współczesnego świata. Głównymi hasłami Ruchu Slow 
Food są dobro, czystość oraz sprawiedliwość. „Dobro” odwołuje się do prawa do smaku 
i czerpania przyjemności sensorycznej ze spożywania żywności, której istotnym elementem 
jest tożsamość kulinarna i regionalna. Hasło „czystość” odnosi się do ochrony środowiska 
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naturalnego, zaś „sprawiedliwość” nawiązuje do etycznej produkcji polegającej na odpo-
wiednim traktowaniu ludzi pracujących w sektorze gospodarki żywnościowej (Gralak 2012; 
Siniscalchi 2013). Powyższe zasady są realizowane przez convivia czyli przedstawicielstwa 
organizacji na całym świecie. Pierwsze polskie convinium powstało w Krakowie w mieście 
najbardziej kojarzącym się z kulturą i dobrym smakiem.

Pod szyldem ruchu Slow Food realizowane są różne inicjatywy, między innymi wspie-
rające bioróżnorodność, zacieśniające relacje między producentami, rolnikami, ekspertami 
kulinarnymi a konsumentami (Wiśniewska 2012).

Fundacja Slow Food na Rzecz Bioróżnorodności (Slow Food Foundation for Biodiversity) 
dąży do ochrony tradycyjnych receptur oraz odmiany owoców, warzyw, zbóż i gatunków 
żywca zagrożonych wyginięciem. Jedną z głównych inicjatyw w tym obszarze jest Arka 
Smaku mająca za zadanie powstrzymywanie dalszej unifikacji żywności i przywrócenie jej 
różnorodnego charakteru związanego z miejscem pochodzenia (Lotti 2010; Schneider 2008). 
W Polsce pod szyldem Arki smaku są skupione: w Małopolsce czerwona krowa, będąca pod 
opieką ojców cystersów ze Szczyrzyca, oscypki produkowane przez baców, miody pitne 
Macieja Jarosa, piwa niepasteryzowane oraz wydarzenie „Gęsina na świętego Marcina” 
(http://www.slowfood.pl 2014). Działania te wydają się szczególnie uzasadnione w związku 
z malejącą bioróżnorodnością produktów rolnych o charakterze tradycyjnym, które są sys-
tematycznie wypierane przez wysoko wydajne i funkcjonalne odmiany oraz nowe kategorie 
żywności dostępne współcześnie. 

Organizacja Slow Food dąży do zacieśniania relacji między konsumentami a pro-
ducentami przez organizację światowych targów branży żywieniowej (m.in. Salone del 
Gusto, Cheese, Slow Fish). Ruch promuje tę ideę licznymi mniejszymi imprezami mają-
cymi na celu promocję bezpiecznej dla środowiska żywności oraz żywności tradycyjnej 
(Schneider 2008; Siniscalchi 2013). W Polsce do takich inicjatyw można zaliczyć bazarek 
świąteczny w Suwałkach, targ pod Fortecą w Warszawie, gdzie istnieje możliwość zakupu 
produktów bezpośrednio od producentów (http://www.slowfood.pl 2014). Tworzenie i pie-
lęgnowanie bezpośrednich relacji między producentami a konsumentami sprzyja większemu 
zrozumieniu ze strony konsumentów i sprawia, iż są oni bardziej zaangażowani we wspiera-
nie inicjatyw realizowanych przez ruch. Identyfikacja społeczności z wytwórcami żywności 
zwiększa skłonność do bardziej świadomych i lokalnych wyborów na rynku żywności.

Pod agendą ruchu Slow Food została też stworzona ogólnoświatowa sieć Terra Madre 
(Matki Ziemi). Stanowi ona platformę komunikacji między rolnikami i producentami żyw-
ności, działającymi na małą skalą, a kucharzami, naukowcami i młodzieżą w celu wypra-
cowania wspólnych sposobów ulepszenia systemu żywienia. Spotkania odbywają się na 
szczeblu globalnym, regionalnym i lokalnym, a ich efektem są projekty promujące ogólno-
światową wymianę wiedzy (Wiśniewska 2012; Siniscalchi 2013).

Inicjatywy związane ze Slow Food rozprzestrzeniły się na wiele innych dziedzin życia. 
Powszechniejsze staje się zjawisko slow life, będące w opozycji do masowego i zunifikowa-
nego stylu życia aglomeracji miejskich, w zamian promujące osiedlanie się poza centrami 
wielkich miast, często z dala od cywilizacji. Idei tej przyświeca pomoc w odnalezieniu lu-
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dziom ich miejsca i rytmu życia przez zdystansowanie się do masowego i konsumpcyjnego 
trybu życia. Rozszerzeniem slow life jest program Slow Cities (Cittaslow), którego początki 
sięgają już 1998 roku. Inicjatywą objętych jest kilkadziesiąt miast rozsianych po całych 
Włoszech i za granicą, które zamieszkuje nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Na te-
renach tych władze lokalne wraz ze społecznością skupiają się na poprawie jakości życia 
zarówno mieszkańców, jak i tworzeniu przyjaznej atmosfery dla osób je odwiedzających. 
Miasta wspólnie dążą do budowania silnych, lokalnych społeczności realizując projekty 
wspierające ochronę środowiska, promocję zrównoważonego rozwoju, poprawę miejskiego 
życia (Plebańczyk 2013). Krajowa Sieć Cittaslow w Polsce funkcjonuje od 2005 roku, kie-
dy to w Reszlu został podpisany list intencyjny dotyczący utworzenia krajowej sieci miast 
Cittaslow, w jej skład wchodzą obecnie: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, 
Gołdap, Górowo Iławeckie, Kalety, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Murowana Goślina, 
Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Nowy Dwór Gdański, Olsztynek, Pasym, Rejowiec 
Fabryczny, Reszel, Ryn (http://cittaslowpolska.pl 2014). 

Ruch Slow Food oraz inicjatywy mu towarzyszące sprzyjają: 
 - rozwojowi kultury życia i wzbogacania go o nowe doświadczenia, 
 - kultywowaniu tradycji regionu, kraju i tym samym podtrzymywaniu zwyczajów kuli-

narnych, 
 - rozwojowi lokalnemu, regionalnemu rolnictwu 
 - rozwojowi tożsamości lokalnej, budowaniu „małych ojczyzn”, 
 - turystyce kulinarnej i poprawie stanu środowiska naturalnego, 
 - edukacji i zdrowiu społeczeństwa, poprzez promowanie dobrego i wartościowego 
 - odżywiania się i zwiększanie świadomości w ramach tych wartości (Wiśniewska 2012). 

Metodyka

W artykule dokonano analizy porównawczej wszystkich polskich lokali gastronomicz-
nych (8 lokali) posiadających rekomendację ruchu Slow Food. Pod uwagę wzięto misję oraz 
wizję, ofertę kulinarną, informacje o surowcach i dostawcach oraz ceny oferowanych po-
traw. Wyniki analizy przedstawiono w dwóch tabelach oraz opatrzono stosownym opisem, 
konfrontującym informacje umieszone na stronach internetowych przez gestorów lokali 
z ideami ruchu Slow Food.

Wyniki i ich omówienie

Obecnie w Polsce funkcjonuje 8 lokali z rekomendacją ruchu Slow Food, z czego połowa 
restauracji znajduje się w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Oprócz dużych ośrodków 
miejskich pozostałe restauracje znajdują się w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie. 
Połowa lokali to restauracje hotelowe, zaś o wszystkich lokalach możemy powiedzieć, iż 
swoją lokalizacją oraz charakterem nawiązują do sfery czasu wolnego i rekreacji, w mniej-
szym lub większym stopniu podkreślającym charakter luksusowości świadczonych usług. 
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Warto podkreślić, iż Atelier Amaro, druga restauracja w Polsce z logo Czerwonego Ślimaka, 
jest także jedynym Polskim lokalem posiadającym gwiazdkę Michelin (por. tabele 1 i 2).

Tabela 1
Charakterystyka lokali gastronomicznych z rekomendacją ruchu Slow Food (cz. 1)  

Restauracja Misja, Wizja Oferta kulinarna oraz ceny, surowce

Restauracja 
Romantyczna 
Hotel Spa, 
Wzgórza 
Dylewskie 

„Dla ceniących klimatyczne 
i przytulne, ale eleganckie 
miejsca”.

Brak menu, sezonowe menu, autorskie dania Szefa kuchni
Brak informacji o cenach
Brak szczegółowych informacji o surowcach i dostawcach

Atelier Amaro, 
Warszawa

„Miejsce gdzie natura spotyka 
się z nauką”.

Kuchnia molekularna, kuchnia polska
Autorskie menu 
Szef kuchni W.M. Amaro
Nie posiada stałej karty, oferuje autorskie 3-,5- lub 
8-moments
1185-320 zł/os
Brak szczegółowych informacji o surowcach i dostawcach

Restauracja 
Park Hotel, 
Szczecin

„Stawiam zarówno na lokalne 
produkty oraz tradycyjne 
receptury, jak i nowoczesne 
techniki gotowania. Zawsze 
jednak przygotowywane 
dania zrobione są ze świeżych 
składników”.

Kuchnia międzynarodowa oraz molekularna
Szef Kuchni M. Siwak
30-240zł/os.
Surowce i dostawcy:
Dostawcy lokalni, wykorzystywanie zasobów okolicznych 
jezior, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego

Restauracja 
Hugo, Poznań

„Szacunek do żywności.
Przestrzeń zrodzona 
z wieloletniej pasji kulinarnej 
i idei stworzenia miejsca 
całkowicie dedykowanego 
celebracji zmysłu smaku”.

Międzynarodowa kuchnia, 
Autorskie menu degustacyjne, 
Szef Kuchni D. Narloch
30-120 zł/os.
Brak szczegółowych informacji o surowcach i dostawcach

Restauracja 
Morellino, 
Wielki 
Głęboczek

„Kuchnia Głęboczka jest 
inspirowana naturą oraz 
dostępnością sezonowych 
produktów na rynku /
owoce, zioła i grzyby/ - tak 
aby w potrawach odnaleźć 
prawdziwa głębię naturalnych 
smaków, zapachów i aromatów 
4 zmieniających się pór roku. 
Wspieramy okolicznych 
rolników, korzystając z ich 
ekologicznych upraw”.

Kuchnia polska, Kuchnia Fusion, Kuchnie śródziemnomorska
30-120 zł/os.
Surowce i dostawcy:
Wyroby z gęsi, wołowiny i wieprzowiny bez konserwantów 
− Dreszler z Nowego Miasta Lubawskiego
Wołowina z krów rasy czerwonej
Polskiej -Rydl z Rumiana 
Dojrzewające sery owcze z owiec rasy wschodnio-fryzyjskich 
oraz sery z mleka krów rasy jersey − Rancho Frontiera 
Sery kozie niepasteryzowane: ser serwatkowy Sery z Koziej 
Zagrody w Zdrojach- Gospodarstwo rolne Nad Arem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.drirenaerisspa.pl; http://www.atelieramaro.pl;  
http://www.parkhotel.szczecin.pl; http://www.hugorestaurant.pl; http://www.gleboczek.pl (2014). 

handel_wew_1-2016.indd   127 2016-03-24   14:16:08



SLOW FOOD W GASTRONOMII W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 128

Tabela 2
Charakterystyka lokali gastronomicznych z rekomendacją ruchu Slow Food (cz. 2) 

Restauracja Misja, Wizja Oferta kulinarna oraz ceny, surowce

White House, 
Sopot

„Regionalne i ekologiczne 
produkty przygotowywane 
przy użyciu nowoczesnych 
technik gotowania, kreatywne 
połączenie smaków kuchni 
polskiej, śródziemnomorskiej 
i orientalnej”.

Kuchnia polska, śródziemnomorska
30-100 zł/os.
Brak szczegółowych informacji o surowcach i dostawcach

Gothic Caffe, 
Malborku

Brak informacji o misji i wizji. Kuchnia polska
20-100 zł/os
Brak szczegółowych informacji o surowcach i dostawcach

Resturant 
&bar99, 
Warszawa

„Rozmowa nabiera dobrego 
smaku.
Kusimy wybornymi smakami. 
Zachwycamy awangardowym 
wystrojem wnętrz. Dbamy, aby 
nasze potrawy były nie tylko 
apetyczne, ale i serwowane 
w wyjątkowy sposób – ciesząc 
oko i wszelkie zmysły. 
Kucharze tworzą specjalnie 
dla Państwa kulinarne 
arcydzieła. Naszą gwarancją 
jakości jest elegancka sala 
stale wypełniona gośćmi 
i aromatycznymi zapachami 
unoszącymi się w powietrzu”.

Kuchnia polska
30-180 zł/os.
Surowce i dostawcy:
Zioła, warzywa i owoce z gospodarstwa ekologiczne  
E. i M. Jabłońskich z Rozalina
Drób wolnego wybiegu, jaja od kur zielononóżek 
z gospodarstwo W. i D. Marcinowskich z Radziwiłłowa
Mąka z nadbużańskich „Młynów Wodnych” K. Kluczyńskiego
Jagnięcina mleczna Leszka Maruta
Sery Korycińskie
Winne ślimaki od J. Wiśniewskiego z okolic Puszczy 
Bolimowskiej
Kozie sery z przetwórni mleka koziego Capra Campinos 
z Kampinosu
Sery regionalne od M. Faleckiej z Wiżajn na 
Suwalszczyźnie
Nalewki staropolskie od Z. Kozuba i Synowie z Nidzicy  
lub z wytwórni Karola Majewskiego.
Inne produkty ekologiczne i regionalne 

Źródło opracowanie własne na podstawie: http://ww.whitehouse.com.pl; http://www.gothic.com.pl;  
http://www.restaurant99.com (2014).

Należy podkreślić, iż większość rekomendowanych przez Ruch restauracji w informacjach 
zamieszczonych na swoich stronach internetowych podkreśla idee gotowania nawiązujące do 
zasad, którymi rządzi się Ruch Slow Food. Lokale te w swoich misjach zwracają uwagę na 
fakt korzystania z lokalnych i świeżych surowców. Restauracje zaznaczają, iż łączą tradycyjną 
kuchnię z nowoczesnymi technologiami. Jedynie w misji i wizji Restauracji Romantycznej 
oraz Gothic Cafe nie można znaleźć informacji podkreślających naturalny i tradycyjny sposób 
gotowania. Restauracja w Spa Wzgórza Dylewskie w misji i wizji uwydatnia rolę klimatu 
i wystroju nie odwołując się do charakteru oferty kulinarnej, zaś na stronie Internetowej Gothic 
Cafe nie ma żadnych informacji, które można by uznać za misję lokalu.
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Większość polskich restauracji z rekomendacją Slow Food można zaliczyć do sektora 
Premium. Lokale znajdujące się w mniejszych miejscowościach oferują niższe cenny po-
traw. Jedynie restauracja Romantyczna (Hotel Spa, Wzgórza Dylewskie) nie informuje na 
swojej stronie internetowej o cenach oferowanych potraw. Najniższe cenny potraw oferuje 
restauracja Gothic w Malborku, zaś najwyższe Atelier Amaro (od 185 zł). W większości 
lokali możemy zjeść posiłek w przedziale cenowym od 40-60 zł.

Zgodnie z ideą ruchu Slow Food, mającą na celu zapewnienie dziedzictwa smaku nawią-
zującego do regionalnego i tradycyjnego charakteru żywności, większość lokali z rekomen-
dacją ruchu Slow Food posiada w swojej ofercie potrawy o polskich korzeniach kulinarnych. 
Jednocześnie należy zauważyć, iż dwa lokale (atelier Amaro oraz Restauracja Park Hotel) 
posiadają w swojej ofercie menu kuchni molekularnej, która jest najbardziej zaawansowa-
ną technologicznie metodą przygotowywania potraw. Cztery restauracje, oprócz potraw 
z kuchni polskiej, oferują dania kuchni międzynarodowej ze szczególnym naciskiem na bar-
dzo popularną w Polsce kuchnie śródziemnomorską. Ponadto restauracje Atelier Amaro, 
Park Hotel oraz Hugo w szczególny sposób podkreślają autorski charakter oferty kuchni 
molekularnej przez wyeksponowanie na stronach informacji o szefach kuchni.

W szczególny sposób restauracje z logo Slow Food powinny różnić się od innych lo-
kali wykorzystaniem lokalnych surowców oraz współpracą z dostawcami i producen-
tami żywności tradycyjnej oraz regionalnej. Należałoby się spodziewać, iż tak nieliczne 
w Polsce restauracje z Czerwonym Ślimakiem będą podkreślać unikatowość surowców 
oraz produktów, z których przygotowywane są ich potrawy. Niestety, tylko dwie restaura-
cje, Restaurant&bar99 z Warszawy oraz Morellino z Wielkiego Głęboczka, na swoich stro-
nach internetowych eksponują listę dostawców oraz konkretnych produktów regionalnych, 
z których przygotowują potrawy. Restauracje te podają nawet nazwiska małych lokalnych 
hodowców i producentów, od których pozyskują surowce. W ten sposób podkreślają ideę 
Slow Food – fakt, że pochodzenie oraz sposób produkcji mają szczególne znaczenie w wal-
ce o prawo do smaku. 

Podsumowanie

Idea Slow Food realizuje wytyczne zrównoważonego rozwoju, ponieważ promuje zarówno 
działania proekologiczne, społeczne, jak i efektywność ekonomiczną realizowanych działań.

W Polsce Ruch spod znaku Czerwonego Ślimaka nadal jest w początkowej fazie rozwo-
ju, ale można się spodziewać, iż w najbliższych latach zyska większe zainteresowanie na fali 
promocji odpowiedzialnej i zrównoważonej konsumpcji oraz w związku z utrzymującym się 
trendem zdrowego odżywiania.

Dotychczas rekomendację ruchu otrzymało zaledwie osiem polskich restauracji, a anali-
za porównawcza pokazuje, iż większość z nich w sposób bardzo deklaratywny wykazuje re-
alizację idei Slow Food. Należy podkreślić, iż zgodnie z ideami Slow Food, najważniejszym 
elementem usługi gastronomicznej powinien być regionalny charakter potraw, jednak jest on 
w nikły sposób eksponowany przez gestorów. Jedynie dwie restauracje na swoich stronach 

handel_wew_1-2016.indd   129 2016-03-24   14:16:08



SLOW FOOD W GASTRONOMII W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 130

internetowych informują o lokalnych dostawcach, którzy ich zaopatrują. Większość lokali 
można określić mianem restauracji luksusowych, należących do sektora premium, a logo 
Slow Food jest elementem podnoszącym wartość. Można więc przypuszczać, iż obecnie 
znak ten ma bardziej wpływ marketingowy na przeciętnego klienta restauracji, aniżeli gwa-
rantuje unikatowy, autentyczny, regionalny smak. 
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Slow Food in Catering in the Context of Sustainable Development

Summary

The problems undertaken in the article concern one of the forms of implementa-
tion of the idea of sustainable development, which is the movement named Slow 
Food. In her article, the author presented in details the many-sidedness of the Slow 
Food initiative as well as its implementation in the market for catering services, 
with a particular consideration of the activities carried out in Poland. For the pur-
poses of this article, the author carried out a comparative analysis of eating places 
with the recommendation of the Red Snail sign on the grounds of information avail-
able on the restaurants’ Internet sites. In the evaluation of premises, there were 
taken into account the following criteria: mission and vision, culinary offer, prices 
of dishes, suppliers and raw materials. All Polish restaurants recommended by Slow 
Food can be included in the premium restaurant sector. The dominating type of cu-
linary offer is Polish, international cuisine as well as fusion with an emphasis on the 
Polish cuisine, and the common element is reference to the use of local products. 
The Slow Food idea is a part of the stream of sustainable development; however, the 
specificity of the premises recommended by the movement in Poland is primarily of 
the marketing and not ideological nature. At the same toe, it is proper to emphasise 
that among merely eight premises with the Slow Food logo, two fully implement 
the movement’s agenda, emphasising its regionally sovereign and traditional char-
acter of the culinary offer.

Key words: slow food, sustainable development, catering services.

JEL codes: Q5

Слоуфуд в общественном питании в контексте устойчивого 
развития 

Резюме

Проблематика, затронутая в статье, касается одной из форм осуществле-
ния идеи устойчивого развития, какой является движение «Слоуфуд». В статье 
подробно представили многомерность инициативы Слоуфуд и её внедрение 
на рынке услуг общественного питания, с особым учётом действий, выпол-
няемых в Польше. Для нужд настоящей разработки провели сопоставитель-
ный анализ заведений общественного питания с рекомендацией из-под знака 
Красной Улитки на основе информации, доступной на вебсайтах ресторанов. 
В оценке объектов общепита учли следующие критерии: миссия и видение, 
кулинарное предложение, цены блюд, поставщики и сырьё. Все польские ре-
стораны, рекомендуемые системой Слоуфуд, можно отнести к сектору ресто-
ранов высшего разряда. Преобладающим вилом кулинарного предложения яв-
ляется польская, международная кухня, а также fusion, с упором на польскую 
кухню, общим же элементом является установка на использование местных 
продуктов. Идея Слоуфуд – часть русла устойчивого развития, однако спец-
ифика заведений, рекомендуемых этим движением в Польше, имеет прежде 
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всего маркетинговый, а не идеологический характер. Заодно следует подчер-
кнуть, что в числе лишь восьми объектов с логотипом Слоуфуд два полностью 
осуществляют порядок дня движения, подчеркивая суверенный в региональ-
ном отношении и традиционный характер кулинарного предложения.

Ключевые слова: слоуфуд, устойчивое развитие, услуги общественного пи-
тания.
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