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¿Mi a GEOFOOD?
A GEOfood fenntartható helyi élelmiszerek védjegye, amelyek

egyedülálló geológiai területről származnak. Az UNESCO 
Globális Geoparkban előállított élelmiszerek hivatalos

védjegye, hiszen csak egy elismert UNESCO Global Geopark
használhatja a GEOfood védjegyet és kritériumokat.

Ahhoz, hogy terméke GEOfood védjegyes lehessen, meg kell
tudnia győződni arról, hogy az élelmiszert egy Geoparkban

állítják elő, el kell tudnia mesélni a termék történetét és
bemutatni azt a geológiai területet, ahol előállították.

Bővebb
információ:
geofood.no
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A GEOfood célja
A GEOfood márka mögött egyértelmű filozófia húzódik 
meg: a helyi közösségek támogatása, a holisztikus 
megközelítés és az alulról építkező megközelítés, amely 
az UNESCO Globális Geoparkokat jellemzi. Ez a GEOfood
márka alapja is.

A GEOfood márka eredete az UNESCO Globális 
Geoparkból származik, és csak az UNESCO által kijelölt 
területeken használható.

A GEOfood célja, hogy 2023 végéig az UNESCO globális 
geoparkjainak legalább 30%-ában, 2025-ig pedig a világ 
többi részén a Geoparkok minimum 10%-ában
bevezetésre kerüljön. 

A GEOfood küldetése
A GEOfood küldetése, hogy támogassa a helyi közösségek 
fenntartható fejlődését, segítve az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Céljainak elérése érdekében tett lépéseket. A 
GEOfood célja, hogy az UNESCO Globális Geoparkok értékeire 
építsen és annak alulról építkező megközelítésén belül 
működjön.



Hogyan biztosítják a geoparkok az
integrált fenntartható fejlődést a 
helyi lakosság közvetlen javára:
• Jó gyakorlatok átvételével az éghajlatváltozással és a 

kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatos lakossági
tudatosság növelése érdekében.

• „Zöld” környezetvédelmi gyakorlatok kialakításával a 
mindennapi tevékenységeink során.

• A helyi közösségek megerősítésével különböző
oktatási tevékenységeken keresztül.

• Az egyedi mezőgazdasági kulturális hagyományokhoz
kötődő helyi élelmiszertermékek felértékelődésének
támogatásával

• Hiteles és környezetbarát turisztikai tevékenységek
kialakításával, amelyekben helyi cégek vesznek részt.
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Helyi élelmiszerek és a 
helyi gazdaság fejlesztése
Általános konszenzus van abban, hogy ösztönözni kell a helyi 
élelmiszer-rendszereket és a rövid ellátási láncok kialakulását. 
Ezek a csatornák a termelők és a fogyasztók közötti közvetítők 
számának minimalizálásával segítik elő a helyi gazdaság 
bevételeinek növelését, ami lehetővé teszi a mezőgazdasági 
szakemberek számára, hogy nagyobb haszonra tegyenek szert a 
termelésben.

A Magma UNESCO Globális Geopark által kialakított GEOfood
márkával azt szeretnénk elérni, hogy közelebb hozzuk a 
fogyasztót azokhoz, akik élelmiszereiket előállítják, ami segít 
növelni a velük kapcsolatos tudatosságot és a környezetre 
gyakorolt hatásukat. További információ a GEOfood
Küldetésnyilatkozatában található. geofood.no
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Az UNESCO Magma Globális Geopark egy nemzetközi 
jelentőségű geológiájú földrajzi terület, amely
az UNESCO által elismert, és amelyben a fenntartható 
fejlődés fontos szerepet játszik. A Magma Geopark egy 
több mint 160 UNESCO globális geoparkból álló, mintegy 
40 különböző országra és 5 kontinensre kiterjedő hálózat 
része.

Forente Nasjoner      Magma
Organisasjon  for  Utdanning,     UNESCO  

Vitenskap og Kultur       Global Geopark

GEOFOOD Partnerhálózat
A GEOfood védjegy célja, hogy az UNESCO Globális 
Geoparkokat világszerte arra ösztönözze, hogy működjenek 
együtt ugyanazon cél érdekében: befolyásolják a helyi, 
globális és nemzeti politikát azáltal, hogy innovatív helyi 
megoldásokat alkalmaznak a helyi élelmiszeriparban és a 
területi tervezésben, amely erősítheti a 
partnerkapcsolatokat a városi és vidéki területeken.

Hiszünk abban, hogy a Geoparkok fontos szerepet 
játszanak a vidéki és városi területek összekapcsolásában 
azáltal, hogy együttműködnek a lakossággal és a helyi 
közösségekkel. A GEOfood támogatni fogja ezt az 
együttműködést, és olyan eszközöket biztosít számukra, 
amelyek erősíthetik a helyi gazdaságot. Ahhoz, hogy 
GEOfood partnerré válhasson, a cégnek az UNESCO Globális 
Geoparkban kell működnie. A védjegyhasználati 
kritériumainkról bővebben a geofood.no weboldalunkon 
olvashat.
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Magma Geopark
Elvegaten 23, 4370 Egersund  
post@magmageopark.com / 
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A térképen a GEOfood
partnerei láthatók 2020 
decemberében. Élőben
frissített térkép
megtekintéséhez olvassa be a 
QR-kódot, és keresse fel a 
geofood.no weboldalunkat.

GEOfood partnerek szerte a világon.



Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai
és UNESCO Globális Geoparkok

A 17 fenntartható fejlődési cél és a 169 célkitűzés 
mutatja ennek az új nemzetközi programnak a 
mértékét és ambícióit. A célok elérése cselekvésre 
ösztönöz az emberiség és a bolygó számára kritikus 
jelentőségű területeken. Az UNESCO Globális 
Geoparkok együttműködnek e célok elérése 
érdekében, különös tekintettel a következőkre:

4. cél: A fejlődéssel és a fenntartható életmóddal 
kapcsolatos oktatás és tudatosság növelése. A helyi 
közösségek és a látogatók megtanítása a természettel 
való harmóniára.

12. célkitűzés: Oktatási tevékenységeken keresztül 
felhívják a figyelmet a témára, és az embereket 
ismeretekkel látják el az éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése és az azokhoz való alkalmazkodás 
érdekében. 



¿Mi az UNESCO?

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének
„szellemi” ügynöksége (az Egyesült Nemzetek Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Szervezete). Fő funkciója a 
béke keresése a kulturális örökség megóvásának
előmozdításával, a kultúrák közötti párbeszéd
kiterjesztésével, az oktatás fejlesztésével és a 
fenntartható fejlődési folyamatok fokozásával szerte a 
világon.

Az UNESCO 8 fő területen dolgoz ki nemzetközi
akciókat:

- A kifejezés szabadsága
- Örökségvédelem
- Tanulj meg együtt élni
- Tudástársadalom felépítése
- Egy bolygó, egy óceán
- Tudomány a fenntartható jövőért
- Az erőszakos szélsőségek megelőzése



¿ Mik azok az UNESCO Globális
Geoparkok?

A 21. század új UNESCO által támogatott desztinációi
olyan tájak és geológiai jelentőségű helyszínek, ahol a 
"Föld emlékezete" érthető és olvasható. Holisztikus 
koncepciójával az UNESCO Geoparkok összekapcsolják 
és népszerűsítik a saját egyedi geológiai örökségüket az 
adott térség teljes természeti, kulturális és szellemi 
örökségével együtt, és ezáltal új fenntartható fejlesztési 
politikákat hoz létre a helyi lakosság közvetlen javára.


