
14-20 listopada

Program wydarzeń w Polsce



„Niezmiernie się cieszę, że mogę zaprezentować program dla Polski w VII edycji Tygodnia Kuchni Włoskiej na świecie, który odbędzie się w

dniach od 14 do 20 listopada i który obejmie duży wachlarz przedsięwzięć mających promować najlepiej jak to możliwe Włochy, kulinarne

bogactwo, ale też tradycje oraz niezwykłą wiedzę w zakresie żywienia.

Również w tym roku, wraz z Instytutami Kultury, Instytutem Handlu – Italian Trade Agency, włoską Izbą Handlowo- Przemysłową w

Polsce oraz z pomocą naszych konsuli honorowych, przygotowaliśmy zróżnicowany program wydarzeń, które będą odbywać się w całej

Polsce.

Na program składać się będą wydarzenia o charakterze naukowym, jak konferencja zorganizowana przy współpracy z Federalimentari,

Włoskim Stowarzyszeniem Przemysłu Spożywczego, poświęcona poprawnej znajomości wartości odżywczych typowo włoskich produktów;

o charakterze kulturowym jak wystawa zrealizowana przez Slow Food i zadedykowana „Food Heroes”; o charakterze promocyjnym jak

wydarzenia zorganizowane przez ICE oraz przez Izbę Handlu; wydarzenia popularyzujące wiedzę o kuchni włoskiej z objazdowymi

seminariami dla młodych polskich adeptów sztuki kulinarnej; i wreszcie te konwencjonalne, dzięki współpracy z prestiżowym włoskim

szefem kuchni, który zaproponuje wyrafinowaną interpretację naszych tradycji kulinarnych.

To właśnie pojęcie "convivio", czyli "bycie razem", znajduje się w centrum corocznej edycji Tygodnia Kuchni, wraz ze zrównoważonym

rozwojem i innowacyjnością, które są również jednymi z głównych założeń kandydatury Rzymu do organizacji Expo2030. Są to rzeczywiście

"składniki", które kuchnia włoska oferuje dla "zdrowia ludzi i dla ochrony planety", jak głosi temat wybrany do zilustrowania tegorocznych

wydarzeń. Jestem pewna, że i z tej okazji wielu polskich i włoskich przyjaciół przyłączy się do nas, by świętować włoską kuchnię i odkrywać

jej niezwykłe bogactwo. Cieszę się na tradycyjne już spotkanie z Wami i życzę Wam wszystkim... buon appetito!”

Laura Ranalli, Charge’ d’Affaires ad

interim w Ambasadzie Włoch w

Warszawie:



„Jak co roku Włoski Instytut Kultury w Warszawie ma przyjemność

uczestniczyć w inicjatywach organizowanych w ramach Tygodnia Kuchni

Włoskiej na Świecie we współpracy z Ambasadą Włoch i innymi partnerami

Sistema Paese. Instytut będzie gościć wystawę "Gli Eroi del Cibo" (Food

Heroes), dającej świadectwo tego, jak w naszym kraju kultura żywności i wina

jest w stanie opowiedzieć o głębokim związku między tradycjami, terytorium i

smakiem. Tematyka ta znajduje się również w centrum wydarzeń

zaplanowanych w Krakowie, gdzie w tym roku bohaterem będzie region

Sannio i Valle Caudina.”

„ITA/ICE – Agencja Handlu w Warszawie uczci VII wydanie Tygodnia

Kuchni Włoskiej w mediach społecznościowych. Zgodnie z naszą misją
polegającą na promowaniu Made in Italy w Polsce, opublikujemy na kanale

Youtube filmik z przepisami na dwa typowe włoskie dania, w których

podkreślimy jak ważne jest stosowanie surowców i produktów wysokiej

jakości, zdrowych i pochodzących z Włoch. Bohaterami filmiku, obok wielu

przysmaków włoskiej kuchni, będą popularny polski bloger i włoska mistrzyni

kuchni znana w całej Polsce.”

Paolo Lemma, Dyrektor Biura ITA/ICE –

Agencja w Warszawie

„Włoska Izba Handlowo – Przemysłowa w Polsce skoncentruje się na promocji

produktów i wydarzeń, które podkreślają takie cechy włoskiej kuchni jak

tworzenie warunków do wspólnego biesiadowania, zrównoważenie i

innowacyjność poprzez aktywną współpracę z naszymi członkami. To oni

przyczynią się do realizacji głównych działań współorganizowanych z

Ambasadą Włoch. Nie zabraknie jednocześnie wydarzeń promocyjnych

realizowanych samodzielnie przez Izbę, ale silnie zakorzenionych w duchu

Tygodnia Kuchni i ożywionych aktywnym wkładem firm członkowskich.”

Piero Cannas,

Prezes włoskiej Izby Handlowo - Przemysłowej w 

Polsce:

Fabio Troisi , Dyrektor Instytutu Kultury Włoch 

w Warszawie oraz pełniący obowiązki Dyrektora 

Instytutu Kultury Włoch w Krakowie:



14-20 listopada 2022:

Przygotowanie wystawy «Bohaterowie jedzenia» / «Gli eroi del 

cibo» we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie

Ul. Marszałkowska 72, 00-545 Warszawa, Polska

Godziny otwarcia: 10.00 – 17.00

17 listopada otwarcie specjalne wieczorem (od godz. 18.00): 

Koncert jazzowy Larry Franco oraz Dee Dee Joy – «Początki 

piosenki włoskiej między poezją a oczarowaniem»

Wstęp wolny

we współpracy z i



14 listopada 2022: 

Zajęcia typu masterclass z nauczycielami oraz uczniami Szkoły 

Hotelarskiej w Krakowie, przy Zespole Szkół 

Gastronomicznych Nr 1

Osiedle Złotej Jesieni 16, Kraków

15 listopada 2022: 

Showcooking szefa kuchni Luciano Vigliotti

Godzina 20.00

Hotel Stary

Ul. Szczepańska 5, Kraków

Dziękujemy za wsparcie

we współpracy z



Seminaria wędrowne nt. prawdziwej kuchni włoskiej dla 

młodych uczniów gastronomii

Prowadzący: Emiliano Castagna

15 listopada 2022: 

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu 

ul. księdza Stanisława Gajeckiego 7

Zarzecze

16 listopada 2022: 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku 

aleja Legionów 7, 

Gdańsk

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku 

ul. Batorego 26, 

Gdańsk

17 listopada 2022: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława 

Koraszewskiego Ul. Hallera nr 4

Opole

i

we współpracy z

Dziękujemy za wsparcie



i

15 listopada 2022:

“Pozytywne Odżywianie Oraz Dieta Śródziemnomorska: jaką

rolę pełni etykietowanie żywności w edukacji konsumentów?”

Seminarium prowadzone przez Danielę Martini,

Pracownika naukowego Uniwersytetu Mediolańskiego,

po którym nastąpi pokaz kulinarny 

Cristiny Catese

oraz włoskie «Aperitivo»

Godzina 17.30

Fabryka Norblina

Ul. Żelazna 51/53

Warszawa

we współpracy z

Dziękujemy za wsparcie



16 listopada 2022:

Udział w Targach «Gastrofood»

Delegacji włoskich producentów, gotowych,

by dzielić się informacjami nt. wyjątkowych

specjałów z obszarów własnego pochodzenia,

innowacyjnych i wyróżniających cech, które

charakteryzują je oraz wdrożonych przez nich

inicjatyw zrównoważonego rozwoju

Centrum Targowo-Kongresowe

EXPO Kraków

ul. Galicyjska 9

Kraków



18 listopada 2022:

«Włoskość przy stole: gastronomia pełna pasji, jakości, 

innowacji, biesiadowania»

Kolacja galowa przygotowana przez Eugenio Boer,

szefa kuchni restauracji Bu:r w Mediolanie

Restauracja Concept 13

Ul. Bracka 9

Warszawa

Godzina 19.30
Rezerwacje możliwe za pośrednictwem Restauracji

Concept 13 (+48 22 310 73 73), aż do wyczerpania limitu miejsc

Fotografia di Marco Varoli

we współpracy z

Dziękujemy za wsparcie



19 listopada 2022:

«Włochy spotykają Polskę»: 

Emiliano Castagna, Włoskiej Akademii 

Kulinarnej, opowie o cechach 

charakterystycznych, wyjątkowości oraz 

aspektach technicznych ukrytych za 

autentycznymi produktami 100% Made in 

Italy.

Sklep Posmakuj Sycylii Delikatesy

Ul. Zwycięzców 32

Warszawa



@ITAtradeagency

NASZEGO POLSKIEGO VLOGERA 

KULINARNEGO

MATEUSZA MROCZKA

NASZ WŁOSKI SZEF 

KUCHNI

CRISTINA CATESE
Znanego polskiego YouTubera, 

publikującego także na 

Instagramie oraz TikToku

Prowadzi on kanał pt. Policzona 

Szama.

Jego misją jest pokazywanie 

ludziom, w jaki sposób 

przygotowywać pyszne,

interesujące i zdrowe dania w 

praktyczny, i tani sposób.

Włoski Szef  Kuchni w 

Warszawie, Cristina pochodzi z 

Rzymu, prowadzi warsztaty i 

organizuje wydarzenia 

kulinarne.

Jest autorką przepisów dla 

Mojegotowanie.pl, Dzień dobry 

Tvn, Radio Kolor, Kukbuk

oraz wielu innych wydawców.

Kulinarny przepis na

Z udziałem

www.ice.it

Od 17 listopada 2022

http://www.ice.it/


www.ambvarsavia.esteri.it
www.iicvarsavia.esteri.it

www.ice.it/it/mercati/polonia/varsavia

www.iiccracovia.esteri.it

https://cciip.pl/

Śledźcie nas na




