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Hitta drömresan till smakernas Italien!
Enklaste sättet att ta sig till det italienska
dignande matbordet, till vingårdar och till
producenter av lokala delikatesser är förstås
med en paketresa.
Vi frågade reseproffsen i branschen vad de
har att erbjuda, och resultatet blev en härlig
samling välsmakande restips.
Gå in på vår hemsida så hittar du direktlänkar till alla resor!
www.italiantouristoffice.se

Vinn en gastronomisk weekend i matglada Bologna
Bologna är tortellinins och mortadellans hemstad, i grannområdet produceras äkta parmesan,
parmaskinka och balsamvinäger. Den historiska stadskärnan välkomnar med gränder och arkader, butiker och krogar, och mycket stolta gastronomiska traditioner.

Svara på tre små frågor och var med och tävla!
Du hittar allt om tävlingen och vinsten på vår hemsida www.italiantouristoffice.se.

The Extraordinary Italian
Taste
Internationell italiensk
gastronomisk vecka 20-27
november.
För andra året arrangeras den
internationella italienska gastronomiska veckan ”The Extraordinary Italian Taste”. Också i år
har Italienska Ambassader
världen runt tillsammans med de
olika italienska institutionerna
komponerat ett program för att
visa upp ett spektra av aktiviteter. Fokus ligger på att lyfta
italienska kvalitetsprodukter och
de genuina kulinariska
traditionerna.
Veckans program i sin helhet
finns här.

Aperitivo på NK Bokhandel
24 november
Kom och botanisera bland böckerna
på NK i Stockholm under den
italienska gastronomiska veckan, och
extra välkommen fredagen den 24
november:
Italienska turistbyrån och kökschef
Stefano Catenacci pratar och minglar
på temat gastronomisk semester på
NK Bokhandel (Hamngatan 18-20,
Stockholm) fredagen den 24 november från kl 17.00.
Välkommen på frågestund med
provsmakning!
www.italiantouristoffice.se

Inspiration och recept för
en vecka och mer på
podden ”Il Podino”.
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

