
 

 

O que é Disco Xepa?  

 
 
A Disco Xepa (Disco Soupe) foi inspirad
Food na Alemanha. Numa atmosfera musical e festiva, todos são convidados a participar do pré
preparo, como lavar, descascar e cortar legumes, frutas e verduras, bem co
graça para os participantes ou os passantes.
 
Nascido da aliança de três comunidades colaborativas (
movimento, lançado  em março de 2012 organizou cerca de 60 eventos na França e em outros paí
da Europa, o que já proporcionou o aproveitamento de dezenas de toneladas de frutas e legumes 
rejeitados, que transformados em 60.000 pratos de deliciosas sopas, saladas e sucos, foram 
distribuídas gratuitamente ou à preço livre. 
 
Atualmente, quase 1/3 da comida produzida com muita energia, trabalho e recursos naturais, está 
sendo jogada fora apesar de ser comestível. Do campo até o prato, todos nós, agricultores, 
comerciantes e consumidores podemos fazer grandes mudanças: simples, agradáveis e signifi
 
Para contribuir na luta mundial contra o desperdício de alimentos, contra a má nutrição e em favor da 
cidadania, o movimento está chegando ao Brasil neste ano, 2013.
 
Quem somos? 
 
Em junho 2013, éramos mais de 500 pessoas na França, na Europa e no
Soupe) é uma comunidade aberta que reúne pessoas de todas as origens, camadas sociais, profissões e 
idades. Emblemáticos da geração Y
eventos. Funcionamos sem hierarquia e 
a única condição para fazer um Disco Xepa é respeitar os seguintes princípios básicos: 
 
Visão 
 
Queremos conscientizar a população da extensão e dos impactos provocados pelo desperdício de 
comida agindo - em conjunto - para erradicá
 
Missão 
 
A missão da Disco Xepa (Disco Soupe) é sensibilizar o público em geral, do desperdício de resíduos 
alimentares, apresentando meios simples e dinâmicos para agir em oposição à essa problemática. Num 
ambiente musical e culinário, juntos, reaproveitamos esses alimentos "desqualificados" 
transformando-os em sopas, saladas, sucos, e distribuindo
 

                                

foi inspirada pelo "Schnippel Disko", organizado pelo movimento Slow 
Food na Alemanha. Numa atmosfera musical e festiva, todos são convidados a participar do pré
preparo, como lavar, descascar e cortar legumes, frutas e verduras, bem como cozinhar e distribuir de 
graça para os participantes ou os passantes. 

Nascido da aliança de três comunidades colaborativas (MakeSense, OuiShare e Slow Food
movimento, lançado  em março de 2012 organizou cerca de 60 eventos na França e em outros paí
da Europa, o que já proporcionou o aproveitamento de dezenas de toneladas de frutas e legumes 
rejeitados, que transformados em 60.000 pratos de deliciosas sopas, saladas e sucos, foram 
distribuídas gratuitamente ou à preço livre.  

3 da comida produzida com muita energia, trabalho e recursos naturais, está 
sendo jogada fora apesar de ser comestível. Do campo até o prato, todos nós, agricultores, 
comerciantes e consumidores podemos fazer grandes mudanças: simples, agradáveis e signifi

Para contribuir na luta mundial contra o desperdício de alimentos, contra a má nutrição e em favor da 
cidadania, o movimento está chegando ao Brasil neste ano, 2013. 

unho 2013, éramos mais de 500 pessoas na França, na Europa e no Mundo. Disco Xepa (Disco 
Soupe) é uma comunidade aberta que reúne pessoas de todas as origens, camadas sociais, profissões e 

Emblemáticos da geração Y, usamos as redes sociais para organizar o movimento e os 
eventos. Funcionamos sem hierarquia e com metodologias novas baseadas na inteligência coletiva. E 
a única condição para fazer um Disco Xepa é respeitar os seguintes princípios básicos: 

Queremos conscientizar a população da extensão e dos impactos provocados pelo desperdício de 
para erradicá-lo. 

A missão da Disco Xepa (Disco Soupe) é sensibilizar o público em geral, do desperdício de resíduos 
alimentares, apresentando meios simples e dinâmicos para agir em oposição à essa problemática. Num 

usical e culinário, juntos, reaproveitamos esses alimentos "desqualificados" 
os em sopas, saladas, sucos, e distribuindo-os gratuitamente e/ou à preço livre.

 

", organizado pelo movimento Slow 
Food na Alemanha. Numa atmosfera musical e festiva, todos são convidados a participar do pré-

mo cozinhar e distribuir de 

Slow Food), o 
movimento, lançado  em março de 2012 organizou cerca de 60 eventos na França e em outros países 
da Europa, o que já proporcionou o aproveitamento de dezenas de toneladas de frutas e legumes 
rejeitados, que transformados em 60.000 pratos de deliciosas sopas, saladas e sucos, foram 

3 da comida produzida com muita energia, trabalho e recursos naturais, está 
sendo jogada fora apesar de ser comestível. Do campo até o prato, todos nós, agricultores, 
comerciantes e consumidores podemos fazer grandes mudanças: simples, agradáveis e significativas. 

Para contribuir na luta mundial contra o desperdício de alimentos, contra a má nutrição e em favor da 

Disco Xepa (Disco 
Soupe) é uma comunidade aberta que reúne pessoas de todas as origens, camadas sociais, profissões e 

, usamos as redes sociais para organizar o movimento e os 
com metodologias novas baseadas na inteligência coletiva. E 

a única condição para fazer um Disco Xepa é respeitar os seguintes princípios básicos:  

Queremos conscientizar a população da extensão e dos impactos provocados pelo desperdício de 

A missão da Disco Xepa (Disco Soupe) é sensibilizar o público em geral, do desperdício de resíduos 
alimentares, apresentando meios simples e dinâmicos para agir em oposição à essa problemática. Num 

usical e culinário, juntos, reaproveitamos esses alimentos "desqualificados" 
os gratuitamente e/ou à preço livre. 



 
 
Objetivos  
 
- Construir e liderar uma comunidade colaborativa de indivíduos envolvidos na luta contra o 
desperdício de alimentos, através da conscientização. 
- Facilitar a organização de eventos amistosos, por membros do movimento Slow Food, para 
disseminar os valores da associação. 
- Desenvolver métodos de apoio e disponibilizar equipamentos para permitir a divulgação e 
multiplicação dos eventos da Disco Xepa (Disco Soupe). 
- Espalhar a mensagem do Slow Food contra o desperdício, ao maior número de pessoas, através de 
propostas em parceria com entidades e organizações relevantes. 
 
Princípios 
 
- A organização da Disco Xepa (Disco Soupe) será voluntária e aberta à todos.  
- A liberdade e a criatividade de qualquer membro deverá ser respeitada. 
- Queremos o desenvolvimento e a multiplicação de novos métodos que serão voluntariamente 
compartilhados, gerando uma dinâmica de aprendizagem para todos. 
- Atitude positiva, música e verduras reaproveitadas são os ingredientes indispensáveis. 
- A luta contra o desperdício deve alcançar todos os níveis da sociedade. 
- Disco Xepa deve ser sempre um evento sem conotação racista, religiosa ou partidária, seja qual for a 
forma. A ação será focada em assuntos que estão diretamente ligados contra o desperdício alimentar, a 
alimentação e a cozinha. 
 
Veja mais em: 
www.slowfoodbrasil.com/rede-jovem-slow-food  
www.facebook.com/discoxepa  


