
 
 

 

 



 

 

 
 

1. Тера Мадре Македонија 
 
Тера Мадре Македонија – мрежа која инспирира промени!  
Тера Мадре Македонија е повод за покана од страна на Слоу Фуд кон сите чинители да 
седнат на трпезата и заедно да придонесат за подобра храна утре за сите нас во 
Македонија; го слави македонскиот биодиверзитет на храна и го промовира неговото 
зачувување; им дава глас на малите  фармери и семејните производства и го вреднува 
нивниот труд и  знаењe; го промовира одржливото земјоделство и  зачувувањето на 
нашата животна средина. 
 
Тера Мадре Македонија е мрежа на локални организации на Слоу Фуд во Македонија, 
асоцијации на производители, младински активисти, експерти и готвачи кои работат со една 
заедничка цел: заштита и промоција на локалната храна. Националната мрежа е инспирирана 
од светската мрежа на Тера Мадре, чиј координатор е Слоу Фуд.  Во Македонија неформално 
постои од 2008 година. 
 
Мрежата на Тера Мадре Македонија, за првпат се собира и презентира на едно место од 24-26 
јуни 2016 година, во Битола со цел да се навратиме на старите вкусови, да ги едуцираме 
новите генерации дека со комбинација на задоволство, добра храна и одговорност, го 
гарантираме опстанокот на многу сорти, раси, производи и методи на преработка, со што се 
обезбедува  поддршка на малите фармери и на одржливиот развој на  руралните средини. 
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2. ПРОГРАМА  
 
Петок 24.06 2016 
 
12.00-16.00 часот: Регистрација и сместување, инфо павилјон, плоштад Магнолија 
16.00-16.30 часот: Добредојде на Тера Мадре Македонија, Слоу Фуд кафе, двор „Магаза“ 
16.30-19.00 часот: Сесија 1: Биодиверзитетот на храна, виза за одржлив развој, сала  „Магаза“ 
17.00-22.00 часот: отворање на Пазар на фармерите / Винотека 
17.30-20.00 часот: Мастер на храна: занаетчиски пива, Лабораторија за вкусови 
18.00-19.30 часот: Сесија 6: Млекарството на фарма - нов предизвик за науката и практиката,          
                                   сала Биодиверзитет на млеко, плоштад Магнолија  
18.00-20.30 часот: Театар на вкусовите – мастер шеф Влатко Огненовски, Давид Стајевски  
18.00-20.30 часот: Едукација за деца:  Низ игра, тренинг на сетилата / локалните семиња и              
                                    нашата храна, павичјон за едукација на деца 
19.00 -21.00 часот: отворање на СФММ павилјон со Drink-In 
20.00-22.00 часот:  ВЕЧЕРА– Добредојде од Слоу Фуд Битола, ресторан „Грне“ 
20.30-22.00 часот: Кино на ТФФ – кратки филмови + „Слоу Фуд Приказна“  
22.00-01.00 часот: журка во Бар Чаршија: Диско вечер 
 
 

Сабота  25.06 2016 
 
10.00-22.00 часот: Пазар на фармерите / Винотека  
10.00-14.00 часот: Сесија 2: Поддршка на малите производства, пристап до можностите,                    
                                   сала „Магаза“ 
10.00-11.00 часот: СФММ камп: Отворање на Младинската конференција, сала за                       
                                   Биодиверзитет на млеко 
10.00-13.00 часот: Мастер на храна: вино, сала Лабораторија за вкусови 
10.00-13.00 часот: Едукација за деца:  Мед - подарок од пчелите / Од млеко до сирење 
12.00-14.00 часот: Сесија 7: Кажи сирење, сheese, formaggio, queso, peynir …, сала  
                                   Биодиверзитет на млеко, плоштад Магнолија  
11.00-13.00 часот: Театар на вкусовите – мастер шефови  Никола Мишковски,  Зоран  
                                    Мајновски, Бобан Секуловски, Зоран Андов 
11.30-13.30 часот: СФММ камп: Гласот на Младите производители и потрошувачи за храната,   
                                    парк градски саат 
13.00-16.00 часот: РУЧЕК, ресторан „Грне“ 
15.00-16.30 часот: СФММ камп: Нашите семиња, наша иднина! Да ја сочуваме!, Слоу Фуд  



 

 

                                   кафе, двор Магаза 
17.00 -19.00 часот: Сесија 3: Пчелите се важни. Како да го помогнеме нивниот опстанок?, сала                              
                                   „Магаза“ 
17.00 -19.00 часот: Сесија 8: Дали традицијата е пречка на патот кон ЕУ?, сала Биодиверзитет                  
                                    на млеко, плоштад Магнолија 
17.00-18.30 часот: СФММ камп: Работилница-Банана Сплит, парк градски саат 
17.00-19.00 часот:  Дегустација на вина од станушина, сала Лабораторија за вкусови 
18.00-20.00 часот: Театар на вкусовите – Филип Чаловски 
18.00-20.30 часот: Едукација за деца: Зрно по зрно, погача / Да ги почитуваме рацете кои не  
                                   хранат 
18.30-19.30 часот: Вино- култура, дегустација и уживање, СлоуФуд Кафе, двор на галерија  
                                   Магаза 
19.00-21.00 часот:  Дегустација на вина од мали винарии, Slow Wine,  сала Лабораторија за  
                                   вкусови 
19.00-22.00 часот: ВЕЧЕРА, ресторан „Грне“ 
20.30-22.00 часот: Кино на ТФФ – Манрике одисејата со кафето / Бито, вечното сирење / Нома                
                                на точка на вриење 
22.00-01.00 часот: журка во Бар Чаршија: Рок енд Рол со Мемфис  Мафија 
 
 

Недела  26.06 2016 
 
10.00-20.00 часот: Пазар на фармерите / Винотека  
10.00-11.30 часот: Сесија 4: Климатските промени, најголемиот предизвик во  земјоделството                     
                                   конференциска сала „Магаза“ 
10.00-13.00 часот: Едукација за деца:   Разноликоста на градината / Рециклираме и  
                                  компостираме  
10.00-11.30 часот СФММ камп: Конференција – Идните битки на СФММ, сала за  
                                   Биодиверзитет на млеко  
10.00-13.00 часот: Мастер на храна: мед, сала Лабораторија за вкусови  
11.00-12.00 часот: Херои на млекото, Слоу Фуд Кафе, двор на галерија  Магаза 
11.00-12.00 часот: Театар на вкусовите, Борис Богдановски 
12.00-14.00 часот: Сесија 5: Гастрономија во функција на туризмот, конференциска сала  
                                   „Магаза“ 
12.00-14.00 часот: Сесија 9: Македонски планински пејзаж: Пасиштето и сирењето, сала  
                                   Биодиверзитет  на млеко, плоштад Магнолија 
12.00-15.00 часот: Диско супа, дневна журка – СФММ павилјон  
13.00-16.00 часот: РУЧЕК, ресторан „Грне“ 
16.00-20.00 часот: дружба на Пазарот на фармерите и заминување на делегатите 
 



 

 

2. ЛОКАЦИЈА  
Настанот се одржува на плоштадот „Магнолија“ на почетокот на улицата Широк сокак од 
страна на Градскиот саат 

 
Легенда: 

1. Тера Мадре Македонија конференција 
2. Биодиверзитет на млеко конференција / Кино на ТФФ 
3. Пазар на фармерите 
4. Лабораторија за вкусови 
5. Едукација за деца 
6. Училишна градина 
7. Меден бар 
8. СФММ младински камп 



 

 

9. Театар на вкусовите 
10. Винотека 
11. Арка на вкусови - изложба 
12. Откријте го светот на млекото – изложба 
13. Дојранската гастрономија во делата на Ѓорѓе Узунов – изложба 
14. Слоу Фуд кафе 
15. Слоу Фуд  инфо павилјон 

 
 
...................................................................................................................................................... 
Слоу Фуд Македонија ја организира оваа манифестација со финансиска поддршка на 
Европската Комисија, преку проектот “Еколошко одржливсоцио–економски развој на 
руралните средини (ЕССЕДРА)„ и со поддршка на партнерите: Постојаната работна група 
за регионален рурален развој во Југо источна Европа SWG, преку проектот  „Рурален развој 
преку интегрирано управување со шумските и соводните ресурси (LEIWW)”поддржан  од 
програмите на ABD и GIZ;  Програмата за зголемување на пазарната вработливост на 
Швајцарската агенција за развој и соработка;  Центар за развој на пелагонискиот плански 
регион, Општина Битола и приватни компании. 
...................................................................................................................................................... 
 


