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Italiensk gastronomisk vecka 21-27 november
The Extraordinary Italian Taste
Passa på och njut lite extra av italiensk mat och dryck nästa vecka! I
Italien har man nämligen instiftat en internationell gastronomisk vecka,
ett event som nu arrangeras för första gången världen runt, men som
ska bli årligen återkommande. Fokus ligger på att lyfta italienska kvalitetsprodukter och de genuina kulinariska traditionerna. Här några axplock från programmet:
Specialmenyer på italienska krogar: Spännande temamenyer på
restaurangerna Enoteket i Norrköping, Trattoria Maglia, Enoteca Maglia, La Cucina Italiana och Trattoria La Strega i Göteborg, samt i Stockholm på Deli Di Luca, Kol & Kox, La Tentazione, Hosteria Tre Santi,
Giro Pizzeria Napoletana, Café Milano, Il Tempo, Trattoria Montanari

Ny broschyr
Smaklig resa!
Låt smaklökarna bestämma vart nästa
resa bär hän! Italien är både finsmakarens
och storätarens förlovade land. Varje
region, varje stad har sina egna specialiteter, och de gastronomiska festivalerna
är hur många som helst.
Ladda ner vår nya folder från vår hemsida, eller hämta den på vårt
informationskontor!

och Michelangelo..
Lär dig allt om den nyttiga medelhavsdieten. Seminarium på Italienska Kulturinstitutet 21 nov. Fri entré.
Italienska filmer där mat och matkultur är centrala teman. Italienska Kulturinstitutet 22-23 nov. Fri entré.
Presentation: Upptäck den italienska matens själ, ett möte med sicilianske kökschefen Corrado Assenza och
förläggare Johanna Ekmark med nya tidskriften Caffè Italia.
Italienska Kulturinstitutet 24 nov. Obs! Förbokning krävs.
Vinprovning, Italienska Kulturinstitutet 25 nov. Obs! Förbokning krävs.
Information om hela veckan: Italienska Ambassaden
www.ambstoccolma.esteri.it.
Information om Italienska Kulturinstitutets hela program och platsbokning: www.iicstoccolma.esteri.it,
evenemang.iicstockholm@esteri.it.

Fotoutställning 24 november – 4 december
Italien – längtan till det goda bordet
Låt dig inspireras av fotografernas Italien, och vinn en gastronomisk weekend i Rom!
I samband med den gastronomiska veckan The Extraordinary Italian Taste har Italienska Statens Turistbyrå ordnat
en fotoutställning mitt i stan: i Växthusbaren på Taverna Brillo (Sturegatan 6, Stockholm).

Julmarknader
Längs den historiska handelsvägen genom
provinsen Alto Adige / Südtirol ligger
många små kulturstäder, i närhet till
Superski Dolomitis enorma skidområde. I
orter som Bolzano, Merano, Bressanone,
Brunico och Vipiteno arrangeras fina
julmarknader, där du kan köpa förstärkning till julbordet!
Bolzano: 24/11 - 6/1 2017
Bressanone: 25/11 - 6/1 2017
Merano: 25/11 - 6/1 2017
Vipiteno: 25/11 - 6/1 2017
Brunico: 25/11-6/1 2017

Välkommen att besöka utställningen och tävla! Ta dig tid, njut av en kaffe eller aperitivo i baren och kika runt.
Fotograferna bakom bilderna är: Erik Olsson, Felix Oppenheim, Mauro Rongione och Helene Toresdotter. Välj ut
din favoritbild och tävla med ett enkelt mail till oss.
Vinst: Tre nätter på förstaklasshotell i Rom för dig och en vän, och så
en matlagningskurs för er båda som börjar med ett härligt besök på
matmarknad och avslutas med en genuin måltid.
Mer information på vår hemsida www.italiantouristoffice.se.

Vi ansvarar inte för innehållet i de externa länkarna i dokumentet. Om du vill avboka våra nyhetsbrev kan du kontakta oss via mail: Stockholm@enit.it . Mer information om
Italien finner på vår hemsida: www.italiantouristoffice.se

