
6-9 ноември 2019
9.30 – 18.30 ч.
събота 9 ноември, 9.30 – 16.00 ч.
Интер Експо Център
Бул. Цариградско шосе 147, 1784 София

Международно изложение „Интерфуд § Дринк”
В рамките на Плана за Южна Италия II, програма за подпомага-
не на малките и средни предприятия от Южна Италия, офисът на 
Агенция ИЧЕ в София организира италианско колективно участие 
на 18-то издание на международното изложение Интерфуд § 
Дринк 2019. Панаирът е посветен на храни и напитки, опаковки, 
машини и технологии. Италианското колективно участие включ-
ва 15 фирми от регионите на Базиликата, Калабрия, Кампания, 
Пулия и Сицилия. Италианските фирми предлагат зехтин, паста, 
сосове и консервирани храни, млечни продукти и сирена, печива, 
подправки, кафе, вино и ликьори.
С цел да се увеличат възможностите за търговия, Агенция ИЧЕ 
организира посещение на 22 вносители от Северна Македония, 
Словения, Хърватска, Албания, Румъния и Украйна.
Едновременно с колективното участие на панаира, на 7 ноември 
ще се проведе гала-вечеря, подготвена от звезден майстор гот-
вач от Лече Флориано Пелегрино, в присъствието на всички ита-
лиански фирми и чуждестранните партньори.

Участие на панаира: със заплащане;
Участие на панаира: на гала-вечерята: с покана

Организатор: Офисът на Агенция ИЧЕ в София
www.ice.it/it/mercati/bulgaria

12 ноември 2019 г. 
19.30 ч., ресторант „La Bottega Due Piani“
ул. Цар Иван Шишман 24, София 1000

Вечеря с медиите #CalabriaEXPerience по проект Calabria 
Food&Tourism  
Официалното представяне пред медиите на проекта от интегри-
ран тип „Calabria Food&Tourism“, финансирано от Област Калабрия 
(Отдел Президентство – сектор Интернационализация), придру-
жено от дегустацията на специално приготвено меню с продукти 
ЗНП и КНП от региона, придружени от типични за Калабрия вина 
ТГУ и ГТС. 

Участие: безплатно с покана

Организатор: Италианска търговска камара в България
www.camcomit.bg

4-та СЕДМИЦА
НА ИТАЛИАНСКАТА КУХНЯ

ПО СВЕТА
18-24 НОЕМВРИ, 2019

От понеделник 18 до неделя 24 ноември ще се 
проведе 4-та Седмица на италианската кухня по 
света, събитие съгласувано с Министерство на 
външните работи и международното сътрудни-
чество, под патронажа на Министерство на зе-
меделските и горски политики, на Министерство 
на образованието и научните изследвания, съв-
местно с Министерство на икономическото раз-
витие.

тема на тазгодишното издание е „Хранително 
възпитание: култура на вкуса”. „Седмицата” про-
дължава да се проявява като обща инициатива, 
целяща да лансира, заедно с наследството, оста-
вено от ЕКСПО Милано 2015, италианския подход 
към храненето, към хранителното възпитание и 
към коректната информация за потребителите. 

В България инициативата ще се състои от поре-
дица събития, организирани от Посолството на 
Италия, от Италианския културен институт в Со-
фия, от Агенция ИЧЕ, от Италианската търговска 
камара в България и от Конфиндустрия България.
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22 ноември 2019 г.
18.00 – 19.30 ч.
„София хотел Балкан“ (зала „Средец“) 
пл. Св. Неделя 5, София 1000 
 
Церемония по връчване на почетните плаке-
ти с марка „Италианско гостоприемство – 
италианските ресторанти по света 2020“. 
Десет години след стартирането на проекта от инте-
гриран тип за промоция на хранително-вкусови про-
дукти и туризъм на Унионкамере и F.I.P.E (Италианска 
федерация за обществени услуги – хотели и ресторанти), 
Италианската търговска камара в България ще връчи по-
четните плакети за 2020 г. на сертифицираните с марка за ка-
чество „Италианско гостоприемство“ ресторанти, като по този 
начин отличените структури в България ще се впишат в контекста 
на останалите италиански ресторанти по света с тази марка.
Участие: безплатно с покана

Организатор: Италианска търговска камара в България 
www.camcomit.bg

22 ноември 2019 г.
19.30 - 21.00 ч., София хотел Балкан (зала „Средец“) 
пл. Св. Неделя 5, София 1000 
Шоу кукинг „Калабрия, средиземноморска кулинарна кул-
тура – традиция и иновации”  #CalabriaEXPerience. 
Последен етап на #CalabriaEXPerience с шоу кукинг „Калабрия, 
средиземноморска кулинарна култура – традиция и иновации”, 
със съдействието на Област Калабрия (Отдел Президентство – 
Сектор интернационализация), с участието на зведния шеф гот-
вач от Калабрия Рикардо Скули, който ще приготви меню с храни-
телните продукти и вина на фирмите от Калабрия, като подчертае 
техния автентичен и неподправен вкус, характерен за региона.
Участие: безплатно с покана

Организатор: Италианска търговска камара в България 
www.camcomit.bg

22 ноември 2019
19:30 ч., Ресторант- пицария La Rocca
бул. Филип Аврамов, Младост 3, София

„Фест на Поркетата” – по случай 4-то издание на Седмица на 
италианската кухня по света, ще се състои 1-ят Фест на Поркетата 
в La Rocca. Едно от най-вкусните и популярни ястия в италианската 
гастрономическа традиция - поркетата. Тя има специфичен, харак-
терен и наситен аромат, придаден от билките, чесъна и копъра, с 
крехка вътрешна текстура на месото и хрупкава коричка. Един 
наистина вкусен петък, едно пътешествие между регионите на 
Централна и Северна Италия придружено с хубави вина и музика.
За резервации можете да се обадите на: +359 29744963

Организатор: Конфиндустрия България
www.confindustriabulgaria.bg

19 ноември 2019 г.
105 СУ „Атанас Далчев“ и НУКК – Горна баня
София

Здравословната италианска кухня влиза в училище – Ита-
лианският културен институт организира, съвместно с две со-
фийски училища с изучаване на италиански език, ден, посветен 
на „Кулинарното образование: култура на вкуса”. В този ден, на 
всички ученици ще бъде предложено италианско меню, което ще 
им позволи да се запознаят с вкусните и здравословни типични 
ястия от италианското кулинарно изкуство и да им се насладят.

Организатор: Италиански културен институт в София
www.iicsofia.esteri.it

20 ноември 2019 г.
15.30 ч., HRC Academy,
бул. Цар Борис III 59, София

„Семейството в кухнята“ – кулинарен курс по италианска кух-
ня за родители и деца в HRC Academy. Участващите семейства 
ще имат възможността да сготвят заедно, под ръководството на 
опитни готвачи и в професионална среда, няколко ястия от тра-
диционната италианска здравословна кухня. Нужно е децата да 
бъдат минимум 5-годишни. 

Участието е безплатно и само с регистрация на имейл:
segreteria@confindustriabulgaria.bg

Организатори: Италиански културен институт в София и Конфиндустрия 
България
www.iicsofia.esteri.it,  www.confindustriabulgaria.bg

21 ноември 2019 г.
19.30 - 22.30 ч., ресторант „Manzo“
ул. Георги С. Раковски 193, София 1000

Шоу кукинг „Продължавай да летиш с Alitalia във Вечния 
град” #25yearsanniversary.
По повод 25-та годишнина на двупосочния полет София/Рим на 
авиокомпания Alitalia на борда на самолета на живо пред пътни-
ците ще бъдат приговени живописно две менюта с марка Made 
in Italy, вдъхновени от богатия предлаган еногастрономичен 
избор на териториалните продукти. Събитието ще се проведе в 
сътрудничество с авиокомпания Alitalia с цел гостите на борда да 
участват в тази среща на вкусове и италиански месни привички 
в пътешествие сред кулинария и туризъм, което ще завърши с 
интерактивен конкурс с награди.

Участие: безплатно с покана 

Организатор: Италианска търговска камара
в България
www.camcomit.bg

18 ноември 2019 г.
17.30 – 19.00 ч., Social Signature
ул. „Ангел Кънчев“ 11, София 1000

Мастерклас на тема „Култура и опознаване на Ка-
лабрия – типичност на качествената регионална кухня“ 
#CalabriaEXPerience. Мастерклас, осъществен със съдействието 
на Област Калабрия (Отдел Президентство – Сектор интернацио-
нализация), изцяло посветен на типичността на хранителните 
продукти на кухнята на Калабрия, воден от преподавателя от Ев-
ропейското училище за сомелиери в Италия и brand ambassador 
„Разказвач на вкусове“, Маурицио Ферери. Събитието е насочено 
към шеф готвачи, ресторантьори, вносители/дистрибутори, мла-
ди готвачи, журналисти/блогъри, инфлуенсъри и нутриционисти. 
Дегустацията на вина ще бъде придружена от практическата де-
монстрация на 2 ястия с продукти със защитено наименование 
за произход (ЗНП) и защитено георграфско указание (ЗГУ) от Ка-
лабрия.

Участие: безплатно с покана

Организатор: Италианска търговска камара в България
www.camcomit.bg

18-24 ноември 2019
Floret Restaurant and Bar
пл. Народно събрание 4, София

Floret Restaurant and Bar ще зарадва почитателите на италианската 
кухня със здравословно италианско меню, специално създадено от 
шеф Димитър Бояджиев. Вкусните ястия ще бъдат идеално допъл-
нени от избрани италиански вина, приятна атмосфера с музика на 
живо и както винаги – безупречно обслужване.

За резервации можете да се обадите на: +359 877340000

Организатор: Конфиндустрия България
www.confindustriabulgaria.bg

18-24 ноември 2019
AESTIVUM, 2821 Zornitza Village, Мелник

Тероарната кухня на ресторант aEstivum съчетава най-доброто 
от местните вкусове със световните тенденции в кулинарията. 
Вдъхновението на главния готвач Васил Спасов всеки сезон се 
разгръща в ново меню – доверете се на кулинарното му въобра-
жение и майсторство в тероарната кухня през сед-
мицата на италианската кухня по света.

За резервации можете да се обадите на:
+359 877762217

Организатор: Конфиндустрия България
www.confindustriabulgaria.bg

4-та СЕДМИЦА
НА ИТАЛИАНСКАТА КУХНЯ

ПО СВЕТА


