TYDZIEŃ KUCHNI WŁOSKIEJ NA ŚWIECIE
22-28 listopada 2021

Program wydarzeń w Polsce

«Jest mi niezmiernie miło przedstawić program dla Polski VI edycji Tygodnia Kuchni Włoskiej na
Świecie. Jest to wydarzenie, które będzie wykraczać poza przedział czasowy (22-28 listopada)
specjalnie poświęcony tej inicjatywie, ponieważ promowanie włoskich specjałów, a wraz z nimi
naszych regionów, tradycji i umiejętności jest zadaniem o ciągłym charakterze.
Dzięki cennej współpracy podmiotów "Sistema Paese" (Włoskie Instytuty Kultury, Konsulowie
Honorowi, Italian Trade Agency, Włoska Izba Handlowa w Polsce) przygotowaliśmy zróżnicowany
program wydarzeń, zarówno pod względem treści, jak i formatu, w celu dotarcia do jak
największej liczby odbiorców w całej Polsce.
Poprzez różne aspekty kuchni gourmet, związek między gastronomią a designem, promocję
włoskich produktów i terytoriów, mamy nadzieję zaoferować szerokiemu gronu
"wtajemniczonych" (profesjonalnym szefom kuchni, uczniom sztuki kulinarnej, blogerom
kulinarnym, ale także zwykłym pasjonatom) skuteczny, nowoczesny i kompleksowy przegląd
dzisiejszej kuchni włoskiej. Rzeczywistość, która obecnie wykracza poza zwykły aspekt jedzenia,
ale jest coraz bardziej powiązana z kulturą, gospodarką, ale także nauką i sztuką.
Na następnych stronach znajdziecie szczegółowy opis przygotowanych wydarzeń, które w
większości będzie można śledzić na żywo bądź w formacie online.
Ufając, że również przy tej okazji będziemy świadkami zwykłej pasji Włochów do własnej kuchni
oraz wielkiej sympatii dla Włoch, jaką zawsze okazują nam nasi polscy przyjaciele, mogę jedynie
życzyć Wam … buon appetito!»
Aldo Amati, Ambasador Włoch

Donatella Baldini,
Dyrektor Włoskiego
Instytutu Kultury w Warszawie:
«Włoski Instytut Kultury w Warszawie zaprezentuje kuchnię
włoską pod różnymi kątami wizualnymi. Rozpocznie się wystawą
designu inspirowaną tematem makaronu, jednego z najbardziej
znanych na świecie włoskich składników, występującego w
różnych formach, z których wyłaniają się historie regionów i
tradycji. Wystawie towarzyszyć będzie szereg wykładów w formie
hybrydowej, koncentrujących się na interakcji pomiędzy
designem, architekturą i branżą spożywczą. Wreszcie, Instytut
zaproponuje serię wideoprezentacji dań inspirowanych
regionalną różnorodnością i specjalnościami Włoch».

Ugo Rufino,
Dyrektor Włoskiego Instytutu
Kultury w Krakowie:
«Włoski Instytut Kultury w Krakowie, we współpracy z
Konsulatami Honorowymi w Krakowie i Wrocławiu, skoncentruje
swoje działania promocyjne na regionalnej kuchni włoskiej i
rodzimych specjalnościach. Tydzień Kuchni Włoskiej otworzy
impreza poświęcona daniom i winom z regionu Abruzji, po której
odbędą się liczne „Masterclass" dla polskich nauczycieli i
uczniów sztuki kulinarnej, poświęcone m.in. podstawowemu
aspektowi naszego dziedzictwa kulinarnego, jakim jest dieta
śródziemnomorska i jej cechy charakterystyczne».

Paolo Lemma,
Dyrektor biura Italian Trade Agency
w Warszawie:
«Italian Trade Agency w Warszawie będzie świętować 6. edycję Tygodnia Kuchni
Włoskiej w mediach społecznościowych, oddając głos najpopularniejszym polskim
blogerom kulinarnym.
Zgodnie z naszą misją promowania produktów "Made-in-Italy", na YouTube zostanie
opublikowany przepis wideo, który interpretuje "na 4 ręce" tradycyjne włoskie danie,
zwracając jednocześnie uwagę na to, jak ważne jest używanie wyłącznie
oryginalnych, prawdziwych i wysokiej jakości składników i produktów. Dodatkowo,
ponieważ z całą pewnością możemy zaliczyć do nich Gorgonzolę DOP (ChNP), jeden z
włoskich serów, którego najwięcej się importuje w Polsce, zostanie zaproponowana
seria przepisów z tym niezwykłym i produkowanym od wieków włoskim produktem,
które zostaną opublikowane na dwóch z najpopularniejszych polskich blogów
kulinarnych oraz w popularnym internetowym magazynie kulinarnym».

Piero Cannas,
Prezes Włoskiej Izby HandlowoPrzemysłowej w Polsce
«Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce skupi się głównie na promocji
włoskiego wina. Opracowana została kampania zatytułowana "The Wine Side of
Italy". Będzie to czteroodcinkowa seria internetowa promowana w mediach
społecznościowych w celu zaprezentowania zagranicznym konsumentom
niektórych, mniej znanych rodzimych włoskich odmian winorośli wraz z ich
historią. Filmy do kampanii powstały we współpracy z Włoskim Stowarzyszeniem
Sommelierów. Dodatkowo, jako przedstawiciele ENIT – Narodowej Agencji
Turystyki Włoskiej w Polsce, zaprezentujemy przewodnik enoturystyczny po
Włoszech, wydany pod redakcją Wojciecha Bońkowskiego i Tomasza PrangeBarczyńskiego, dwóch ekspertów uznawanych za najlepszych znawców wina w
Polsce. Autorzy zabiorą nas w podróż po 13 włoskich regionach, opisując wina,
regionalne produkty i atrakcje danego obszaru.

We wspólpracy z

«Tradycja, innowacja i poprawa zrównoważonego rozwoju żywności we włoskiej kuchni gourmet»

Masterclass prowadzony przez Eugenio Boer,
chef restauracji Bu:r, Mediolan

30 listopada - Warszawa
Wydarzenie online dla uczniów
Zespołu Szkół Gastronomicznych
im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego»

Fotografia di Marco Varoli

www.ambvarsavia.esteri.it

@ItalyinPoland

We współpracy z

oraz
Konsulatem Honorowym w Szczecinie, Konsulatem Honorowym we Wrocławiu i Wice Konsulatem Honorowym w Lublinie

«Jak przygotować włoski obiad: sezonowość składników, miłość do terytorium i dieta śródziemnomorska
w centrum menu»
Seminaria objazdowe prowadzone przez Anuelo Serra, przedstawiciela Włoskiej Federacji Kucharzy w Polsce

22 listopada – Szczecin: Zespół Szkół Nr 6
im. Mikołaja Reja
23 listopada – Zamość: Zespół Szkół
Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego
24 listopada – Oława: Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
www.ambvarsavia.esteri.it

@ItalyinPoland
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22 listopada: prezentacja wystawy wzornictwa “Trame Creative“ (Kreatywne wątki).
Ekspozycję będzie można oglądać do 10 grudnia. Kolory i tekstury reprezentują typowe kształty makaronu z trzech włoskich
regionów, zinterpretowane na nowo przez projektantów w innowacyjnym połączeniu kreatywności i włoskiej kuchni.

W ramach wydarzenia odbędą się dwie konferencje online, według następującego kalendarza:
22 listopada godz. 11: «Historia makaronu»
25 listopada godz. 18: «Miasta i miejsca smaku»

www.iicvarsavia.esteri.it

@istitutoitalianoculturavarsavia
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“Podróż kulinarna do Włoch”
cykl wideoprezentacji na temat historii i przygotowania dań inspirowanych włoskimi tradycjami
regionalnymi
prowadzony przez Anuelo Serra, przedstawiciela Włoskiej Federacji Kucharzy w Polsce

24 listopada godz. 18: «Przystawki»
30 listopada godz. 18: «Pierwsze dania»
1 grudnia godz. 18: «Drugie dania»
6 grudnia godz. 18: «Dodatki do dań głównych»
7 grudnia godz. 18: «Desery»

www.iicvarsavia.esteri.it

@istitutoitalianoculturavarsavia

«Winiarskie i gastronomiczne specjalności regionu Abruzji»
prezentacja przygotowana przez chef Rosannę Di Michele

23 listopada - Kraków, Hotel Stary

www.iiccracovia.esteri.it

@IIC_Cracovia
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«Specyfika kuchni włoskiej, między dietą śródziemnomorską a regionalnością»

Masterclass dla nauczycieli i uczniów prowadzony przez Anuelo Serra
przedstawiciela Włoskiej Federacji Kucharzy w Polsce

25 listopada – Myślenice: Małopolska Szkoła Gościnności
26 listopada - Kraków: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

www.iiccracovia.esteri.it

@IIC_Cracovia

«Kuchnia włoska widziana przez polskich food-blogerów»
przepis wideo na “cztery ręce” w wykonaniu:

TOMASZ
STRZELCZYK

&

MATTEO
BRUNETTI

na

Od 7 grudnia 2021
www.ice.it @ITAtradeagency

«GORGONZOLA DOP (ChNP): włoska specjalność dla dań Kuchni Włoskiej, ale nie tylko…»

Przepisy na food-blogach AniaGotuje.pl i MakeCookingEasier.pl oraz w magazynie online Kukbuk.pl

Kalendarz publikacji przepisów online:
22 listopada: kukbuk.pl
24 listopada: aniagotuje.pl
25 listopada: makecookingeasier.pl

4 grudnia: aniagotuje.pl
9 grudnia: makecookingeasier.pl
28 grudnia: aniagotuje.pl i makecookingeasier.pl

www.ice.it @ITAtradeagency

«THE WINE SIDE OF ITALY – Szlakiem wina z północy na południe»
Kampania „The Wine Side of Italy” jest czteroodcinkową serią internetową stworzoną w
ramach projektu True Italian Taste, aby przybliżyć zagranicznym konsumentom niektóre
mniej znane rodzime włoskie wina i ich historie, promując jednocześnie działalność
Włoskich Izb Handlowych za granicą.
Na filmach, nakręconych we współpracy z Włoskim Stowarzyszeniem Sommelierów,
krytyk enogastronomiczny Luca Iaccarino, wraz z 4 innymi doświadczonymi
sommelierami, odwiedzają typowe włoskie osterie-tawerny w 4 miejscowościach w
regionach Piemonte, Veneto, Marche i Apulia, gdzie rosną odpowiednio winorośle
Arneis, Tai Rosso, Pecorino i Susumaniello.
Wszystkie odcinki są dostępne pod tym linkiem:
https://trueitaliantaste.com/thewinesideofitaly/
.
www.cciip.pl @cciippl
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«WŁOCHY - przewodnik po winach, regionach, odmianach. Od Piemontu po Sycylię»
Wydawnictwo Ferment opublikowało pierwszy przewodnik o turystyce winiarskiej
we Włoszech. Głównym partnerem projektu jest ENIT – Narodowa Agencja
Turystyki Włoskiej. Swoją wiedzą o winach podzielili się eksperci w tej dziedzinie:
Tomasz Prange- Baczyński i Wojciech Bońkowski.
Przewodnik promuje turystykę we Włoszech poprzez włoskie terytoria, na
których produkuje się wino, bogatych w kulturę gastronomiczną i wspaniałe
krajobrazy. Podróż szlakiem włoskich win jest pretekstem do odkrywania piękna
Włoch zróżnicowania kuchni włoskiej

www.cciip.pl @cciippl

