SECONDA SETTIMANA
DELLA CUCINA ITALIANA
NEL MONDO
20-26 NOV EMBR E 2017

MÁSODIK OLASZ
GASZTRONÓMIAI
VILÁGHÉT
2017. NOV EMBER 20-26.

AMBASCIATA D’ITALIA
BUDAPEST

SECONDA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO
20-26 novembre 2017

L

a seconda edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si svolgerà dal 20 al 26 novembre e intende promuovere a livello internazionale le tradizioni culinarie ed enogastronomiche quali segni distintivi
dell’identità e della cultura italiana. Questa iniziativa, ormai a cadenza annuale, poggia su alcuni concetti fondamentali del “Vivere all’italiana”: qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione,
identità, territorio, biodiversità.
La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è legata anche alla valorizzazione dei territori, degli itinerari
dell’arte culinaria, alla dieta mediterranea che rende l’Italia il Paese più sano al mondo.
Questa seconda edizione è incentrata sul binomio “cucina e vino di qualità” con tre serate di degustazione; promozione degli itinerari enogastronomici e turistici regionali; sostegno alle candidature dell’”Arte dei pizzaiuoli
napoletani” e del sito “le Colline del Prosecco a Vadobbiadene” a patrimonio dell’UNESCO; produzioni italiane di
eccellenza in Ungheria. La Settimana sarà arricchita anche dalla presenza di un pizzaiuolo napoletano fondatore
della Scuola di pizzaiolo.

La Settimana è stata organizzata attraverso un’azione di squadra che coinvolge tutti gli attori pubblici e privati
che rappresentano la cucina italiana e l’Italia nel mondo. In particolare a Budapest hanno partecipato l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura, l’Italian Trade Agency, l’ENIT, la Camera di Commercio Italiana per
l’Ungheria, l’Accademia della Cucina Italiana, la Fondazione UniVerde, il Consorzio Tutela del Vino Conegliano
Valdobbiadene Prosecco, numerosi ristoranti italiani ed importatori e distributori di prodotti italiani.
Saremo lieti di accogliervi per UN TUFFO nei sapori, nei profumi, nei colori, e nella tradizione della cucina italiana.

Massimo Rustico
Ambaciatore d’Italia
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Második Olasz Gasztronómiai Világhét
2017. november 20-26.

A

2017. november 20-a és 26-a között másodszorra megrendezésre kerülő Olasz Gasztronómiai Világhét nemzetközi szinten szándékozik széles körben bemutatni az olasz kulináris és borgasztronómiai hagyományokat, mint az olasz identitás és kultúra megkülönböztető jegyeit. Ez az immár évente ismétlődő kezdeményezés
néhány, az “Olasz életmód” alapvető fogalmán nyugszik: minőség, fenntarthatóság, kultúra, élelmiszerbiztonság, élelemhez való jog, képzés, identitás, vidék és biodiverzitás.
Az Olasz Gasztronómiai Világhét összekapcsolódik ugyanakkor a gasztronómiai utak és a vidék előtérbe helyezésével, az Olaszországot a világ legegészségesebb országává tévő mediterrán diétával is.
A második világhét a „minőségi konyha és bor” elválaszthatatlan párosítását helyezi a középpontba három
degusztációs esttel; borgasztronómiai és turisztikai útvonalak bemutatásával; a „Nápolyi pizzakészítő mesterség”, valamint a „Valdobbiadenei Prosecco dombok” UNESCO szellemi világörökségre való jelölésének támogatásával; Magyarországon jelenlévő kiváló olasz gyártók részvételével. A gasztronómiai hét programját egy
nápolyi pizzakészítő mester, a „Scuola di pizzaiolo” (Pizzakészítő iskola) alapítójának részvétele is gazdagítja.
A gasztronómiai hetet az olasz konyhaművészetet és Olaszországot a világban képviselő állami és magán szereplők közreműködésével, csapatmunkában szerveztük. Budapesten ebben részt vett az Olasz Nagykövetség, az
Olasz Kultúrintézet, az Olasz Külkereskedelmi Intézet, az Olasz Turisztikai Ügynökség (ENIT), a Magyarországi Olasz
Kereskedelmi Kamara, az Olasz Gasztronómiai Akadémia, az UniVerde Alapítvány, a Consorzio Tutela del Vino
Conegliano Valodbbiadene Prosecco, számos olasz étterem és olasz termékeket importáló és forgalmazó cég.
Nagy örömünkre szolgál, hogy vendégül láthatjuk Önöket egy, az olasz konyha ízeiben, illataiban, színeiben és
hagyományaiban való megmártozásra.
Massimo Rustico
Olaszország Nagykövete
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A GLOBALIZÁCIÓ NE TEGYE TÖNKRE A NÁPOLYI PIZZAKÉSZÍTŐ MESTERSÉGET!
ÍRD ALÁ, HOGY AZ UNESCO ÖRÖKSÉG RÉSZE LEGYEN!
2016. március 4-én az UNESCO Olasz Nemzeti Bizottsága a Nápolyi Pizzakészítő Mesterséget az Emberiség Szellemi Kulturális
Örökségének Reprezentatív listájára való felvételére jelölte. Olaszországban és a világban több, mint 1.700.000 polgár, köztük
több száz fontos, intézményeket, kulturális, valamint a civil társadalom világát képviselők csatlakoztak a jelölést támogató
petícióhoz.
Az UNESCO Emberiség Szellemi Kulturális Örökségének Reprezentatív Listája az országok legjellegzetesebbnek tartott szellemi
kulturális örökségeit gyűjti össze. Ebben az értelemben a „Hagyományos Nápolyi Pizzakészítő Mesterség” az olasz kulturális
örökség egyik legkézenfekvőbb példája. Ez a Nápolyban született és évszázadok óta nemzedékről nemzedékre hagyományozódó mesterség két olyan alapvető anyag, mint a víz és a liszt összedolgozásából áll, amelyet tésztakoronggá formáznak
egy bizonyos technika és pontosan meghatározott szabályok szerint, amelyhez egy tipikusan nápolyi szakzsargon (alluccare,
schiaffo, stb) alakult ki. A tészta készítése; a tésztakorongok levegőbe dobásának művészi kivitelezése (természetesen nem a
mutatvány kedvéért, hanem hogy a tészta oxigént és a következő lépéshez szükséges formát fel tudja venni); a speciális kemencékben és különleges fákkal való sütés csak néhány elem azok közül, amelyek ezt, a generációk óta a gyerekeket és felnőttek
ámulatba ejtő mesterséget jellemzik. Ennek a mesterségnek sok-sok éven át jelentős kulturális és társadalmi szerepe volt és van
még most is, amelyek között a legkiemelkedőbb a nápolyi polgárok erős identitásérzete, ami ebben a tevékenységben azonosítja az együttétkezés és a nápolyi közösséghez való tartozás értékeit. A pizzakészítő mesterség számos, nehéz körülmény közül
érkező fiatal számára fontos lehetőség volt a felemelkedéshez és a sikerhez, akik ezen mesterség által a társadalomban nagy
becsben tartott foglalkozást választhattak maguknak. Ez a hagyomány az egész közösséget áthatja: ugyanez mondható el a
tipikus, hagyományos nápolyi szókészletről is, ami miatt Nápolyban könnyen előfordulhat, hogy a pizzakészítő olyan nápolyi
szavakkal „allucca”-l (kiabál), amelyek sokaknak érthetetlennek tűnnek, azonban a város kultúrájának szerves részét alkotják.
„A nápolyi pizzakészítő mesterség” nyugodt és derűs légkört közvetít a mindig jól látható helyen lévő munkaasztalnak is
köszönhetően, ahol a pizzakészítő mindenki számára látható módon végzi mesterségét és folyamatos, nemzedékek közötti
kommunikációt folytatva gyakran elbeszélget a gyerekekkel és a vendégekkel. E mesterségnek az elismerése lehetővé teszi
a hagyományos, gyakran a globalizációtól fenyegetett ismeretek értékének megmentését. E mesterség felkerülése a reprezentatív listára egy fenntartható, a természetességre odafigyelő, a földdel szemben érzett szeretethez és tisztelethez köthető
alapanyagokról, a családjaik és közösségük táplálására ízletes megoldásokat kereső férfiak és asszonyok leleményességéről
szóló hagyomány értékének elismerését jelenti.
Ez a jelölés teljes mértékben megfelel az UNESCO ösztönzésének, amely szervezet, főként az
utóbbi években, a fenntartható fejlődés, integráció és társadalmi párbeszéd példáiként szolgáló
tevékenységek és események jelölését kérte az államoktól. Ezért kérjük ennek a kulturális jellegzetességnek az UNESCO Emberiség Szellemi Kulturális Örökségének Reprezentatív listájára
való felvételét. Ez számunkra egy, az élelmezéssel kapcsolatosan az embereket a Földdel való
megbékítéshez szükséges út során újra felfedezendő kulturális sokszínűségen alapuló kézműves
hagyomány értékének elismerését jelentené.
A petíció aláírható a www.change.org/pizza oldalon, illetve a következő qr-kód beolvasása
segítségével:
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IMPASTO BASE PER PIZZA
Livello: medio
Tempi di preparazione: 3 ore circa
Strumenti: piano refrattario, pala in legno
Ingredienti per 6 pizze grandi: 500 g di acqua,
800/900 g di farina „00”, 10 g di zucchero semolato,
30 go di olio d’oliva o sugna, 12,5 g di lievito di birra.
Versa ¾ della farina nella ciotola o madia e nell’altra
metà tutta l’acqua con il sale e lo zucchero; aggiungi l’olio o la sugna mescolando bene (1). Sbriciola
il lievito nella farina. Inizia a tirare la farina con le
mani, evitando di formare grumi (2). Aggiungi altra
farina fino al raggiungimento del PUNTO DI PASTA:
vedrai che si stacca facilmente dalla ciotola. Versa
l’impasto sul piano di lavoro e impasta ancora con
forza per 10 minuti fino a che sia liscio e di buona
consistenza, con una MAGLIA GLUTINICA in forte
(3-4).
Prima lievitazione con maturazione: forma un unico grande panetto (5), copri la ciotola e fai riposare
per almeno 1 ora (6).
Formatura o stagliatura: dividi l’impasto in 6 panetti
di circa 230 g . Arrotondali per far fuoruscire l’aria (7).
Ponili in un contenitore basso, distanziandoli l’uno
dall’altro, copri con un coperchio o con un panno, lascia lievitare e maturare per 1 ora in luogo fresco.
Preparazione del forno: metti al centro del forno
il piano refrattario una temperatura di 250°/280° C.
Stesura: prendi delicatamente un panetto lievitato
dal contenitore, passalo velocemente nella farina
e portalo sul banco. A mani unite, spingi con le dita
dal centro verso l’esterno, in modo che i gas si concentrino nel bordo, formando il cornicione. Allarga la
pizza con un movimento rotatorio senza schiacciare il
bordo. Poggia il disco sulla pala di legno leggermente
infarinata (7).
Per le guarniture e la cottura vedi le ricette dei diversi tipi di pizza, pagine 6-13.
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ALAP PIZZATÉSZTA ELKÉSZÍTÉSE

5.

6.

7.

8.

Nehézség: közepes
Elkészítési idő: Kb. 3 óra
Eszközök: sütőkő, pizzalapát
Hozzávalók 6 nagy pizzához: 500 gramm víz, kb.
800/900 gramm „00”-ás liszt, 10 gramm porcukor, 30
gramm olívaolaj vagy disznózsír, 12,5 gramm friss élesztő.
A liszt háromnegyedét öntsük egy nagy tálba vagy dagasztóteknőbe, aminek a másik felébe öntjük a vizet
a sóval és cukorral együtt; adjuk hozzá jól elkeverve
az olajat vagy a disznózsírt (1). Morzsoljuk a lisztbe az
élesztőt; kezdjük a lisztet összedolgozni a folyadékokkal, elkerülve a csomósodást (2). Adjunk hozzá annyi
lisztet, hogy a kívánt állagot elérjük, azaz a tészta a tál
falától könnyen elváljék. Borítsuk a tésztát a munkafelületre és 10 percig dagasszuk erősen, míg a tészta sima
és jó állagú, erős gluténhálóval rendelkező lesz (3-4).
Első kelesztés érleléssel: formázzunk egy nagy cipót
(5), takarjuk le a tálat és pihentessük legalább 1 óráig
a tésztát (6).
Formázás vagy osztás: formázzunk 6 darab, kb. 230
grammos cipót a tésztából. Gömbölyítsük őket úgy,
hogy a levegő távozhasson belőlük (7). Helyezzük
őket egy alacsony tárolódobozba, fedjük le egy fedővel vagy konyharuhával, hűvös helyen hagyjuk pihenni és érni egy órán át. A sütő előkészítése: helyezzük a
sütő közepére a sütőkövet 250/280 C fokon.
Tészta nyújtása: gyengéden vegyünk ki egy megkelt cipót a tartóból, gyorsan lisztezzük be és tegyük
a munkafelületre. A kezeinket egymás mellé téve középről a szélek felé toljuk a tésztát úgy, hogy a gázok
a szélében koncentrálódjanak, egy karimát formázva.
Anélkül, hogy a szélét lelapítanánk, forgó mozgással
növeljük a pizza méretét. Helyezzük a korong alakú
tésztát enyhén lisztezett pizzalapátra (8).
A különböző feltétekkel és a sütéssel kapcsolatosan a 6-13. oldalakon található pizzareceptek
adnak tájékoztatást.

5

6

Margherita

Margherita

Ingredienti: pomodoro, mozzarella e basilico
Guarnitura: versa al centro della pizza 1 mestolino di
pomodoro condito con sale. Con il cucchiaio spargilo
a un dito dal bordo, aggiungi le foglie di basilico, la
mozzarella e un filo di olio.
Cottura: inforna facendo scivolare velocemente la
pizza sul piano refrattario e fai cuocere per 7/8 minuti,
senza pietra refrattaria per 15-20 minuti circa. Sforna
e servi calda.

Hozzávalók: paradicsom, mozzarella és bazsalikom
Feltét: öntsünk a pizza közepére egy kis merőkanálnyi
sóval ízesített paradicsomot. Egy evőkanállal kenjük
szét egy ujjnyi távolságig a szélétől, adjuk fel rá a bazsalikomleveleket, a mozzarellát és locsoljuk meg olajjal.
Sütés: a sütőkőre csúsztatva helyezzük a sütőbe a
pizzát és süssük 7-8 percig, sütőkő hiánya esetén
kb. 15-20 percig. Vegyük ki a sütőből és melegen
tálaljuk.

Marinara

Tengerész pizza

Ingredienti: salsa di pomodoro, aglio, origano, EVO
e basilico
Guarnitura: versa la salsa di pomodoro in una ciotola,
aggiungi sale e origano e mescolali. Versa al centro della pizza 1 mestolino di pomodoro condito. Con il cucchiaio spargilo con un movimento circolare a un dito
dal bordo. Disponi l’aglio tagliato ed un filo d’olio EVO.
Cottura: inforna facendo scivolare velocemente la
pizza sul piano refrattario e fai cuocere per 7/8 minuti,
senza pietra refrattaria per 15-20 minuti circa. Sforna
e servi calda.

Hozzávalók: paradicsomszósz, fokhagyma, oregánó,
extra szűz olívaolaj és bazsalikom
Feltét: öntsük a paradicsomszószt egy tálba, adjunk
hozzá sót és oregánót és keverjük össze. Öntsünk a
pizza közepére egy kis merőkanálnyi ízesített paradicsomot. Egy evőkanállal kenjük szét körkörös mozgással egy ujjnyi távolságig a szélétől. Adjuk fel rá a
feldarabolt fokhagymát és locsoljuk meg olívolajjal.
Sütés: a sütőkőre csúsztatva helyezzük a sütőbe a
pizzát és süssük 7-8 percig, sütőkő hiánya esetén kb.
15-20 percig. Vegyük ki a sütőből és melegen tálaljuk.
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Capricciosa

Szeszélyes pizza

Ingredienti: salsa di pomodoro, mozzarella, funghi
champignon, prosciutto cotto, carciofini e olive nere, olio
Guarnitura: versa al centro della pizza 1 mestolino
di pomodoro e con il cucchiaio spargilo con un movimento circolare a un dito dal bordo. Disponi i carciofini, funghi, prosciutto e olive nere tagliati a fettine.
Spargi un filo di olio.
Cottura: inforna facendo scivolare velocemente la
pizza sul piano refrattario e fai cuocere per 7/8 minuti,
senza pietra refrattaria per 15-20 minuti circa. Sforna
e servi calda.

Hozzávalók: paradicsom, mozzarella, champignon
gomba, gépsonka, articsóka, fekete olíva
Feltét: öntsünk a közepére egy kis merőkanálnyi ízesített paradicsomot és egy evőkanállal kenjük szét egy
ujjnyi távolságig a szélétől, adjuk fel rá a bazsalikomleveleket, a mozzarellát.
Sütés: a sütőkőre csúsztatva helyezzük a sütőbe a
pizzát és süssük 7-8 percig (sütőkő hiánya esetén kb.
15-20 percig). Vegyük ki a sütőből és melegen tálaljuk.

Ventura Mozzarella

Ventura Mozzarella

Ingredienti: prosciutto di Parma, insalatina di rucola,
scaglie di Grana.
Inforna facendo scivolare velocemente la pizza sul
piano refrattario e fai cuocere per 7/8 minuti, senza
pietra refrattaria per 15-20 minuti circa. Sforna e disponi sulla pizza la rucola, il prosciutto di Parma e le
scaglie di Grana.

Hozzávalók: pármai sonka, rukkola saláta és Grana
forgács.
A sütőkőre csúsztatva helyezzük a sütőbe a pizzát és
süssük 7-8 percig, sütőkő hiánya esetén kb. 15-20 percig. Vegyük ki a sütőből és adjuk fel rá a rukkolát, a
pármai sonkát és a Grana forgácsot.
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Verace Margherita extra con
pomodoro
Ingredienti: pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, basilico, EVO in uscita dal forno.
Guarnitura: versa al centro della pizza 1 mestolino di
pomodoro condito con sale. Con il cucchiaio spargilo
a un dito dal bordo, aggiungi le foglie di basilico e la
mozzarella.
Cottura: inforna facendo scivolare velocemente la
pizza sul piano refrattario e fai cuocere per 7/8 minuti,
senza pietra refrattaria per 15-20 minuti circa. Sforna,
aggiungi un filo di olio e servi calda.
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Extra Margherita pizza
Hozzávalók: paradicsom, eredetvédett campaniai
bivalymozzarella, bazsalikom és a sütőből való kivételkor extra szűz olívaolaj.
Feltét: öntsünk a pizza közepére egy kis merőkanálnyi sóval ízesített paradicsomot. Egy evőkanállal kenjük szét egy ujjnyi távolságig a szélétől, adjuk fel rá a
bazsalikomleveleket és a mozzarellát.
Sütés: a sütőkőre csúsztatva helyezzük a sütőbe a pizzát és süssük 7-8 percig, sütőkő hiánya esetén kb. 1520 percig. Vegyük ki a sütőből, locsoljuk meg olajjal és
melegen tálaljuk.

Pizza alla diavola

Ördög pizza

Ingredienti: passata di pomodoro, salame piccante,
mozzarella, EVO, basilico
Guarnitura: cospargi il pomodoro, aggiungi un pizzico sale, il salame piccante tagliato a fettine e l’olio.
Cottura: cuoci in forno già caldo a 250/300 gradi per
10 minuti. Estrai la teglia, cospargi con la mozzarella
tagliata a dadini e inforna per altri 5 minuti.

Hozzávalók: paradicsomszósz, csípős kolbász, mozzarella, extra szűz olívaolaj, bazsalikom
Feltét: kenjük szét a paradicsomot a pizzán, adjunk hozzá egy csipet sót, a felszeletelt csípős kolbászt és az olajat.
Sütés: Süssük 250/300 fokos sütőben 10 percig.
Vegyük ki a tepsit és szórjuk rá a felkockázott mozzarellát, majd süssük további 5 percig.
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Pizza tonno e cipolla

Tonhalas, hagymás pizza

Ingredienti: pomodoro, mozzarella, cipolla, tonno
Guarnitura: stendi il pomodoro e farcisci la pizza prima con la mozzarella a dadini, poi aggiungi il tonno
sgocciolato dal suo olio e la cipolla tagliata prima a
metà, poi a fettine sottili. Se vuoi puoi aggiungere anche dei capperi, preferibilmente non quelli sotto sale.
Cottura: inforna a 220° per ca. 13 minuti, finché la Pizza tonno e cipolla sarà dorata e con la mozzarella fusa.

Hozzávalók: paradicsom, mozzarella, vöröshagyma,
tonhal.
Feltét: kenjük a paradicsomot a pizzára és szórjuk
meg a felkockázott mozzarellával, majd adjuk hozzá
a lecsöpögtetett tonhalat és az előbb félbe, majd vékony szeletekre vágott hagymát. Ízlés szerint kapribogyót is adhatunk hozzá, lehetőség szerint ne sóban
eltett kapribogyót használjunk.
Sütés: tegyük 220 fokos sütőbe és kb. 13 percig süssük, amíg a tonhalas, hagymás pizza aranybarna lesz,
a mozzarella pedig megolvad.

Pizza ai Funghi

Gombás pizza

Ingredienti: funghi, mozzarella, sale, olio
Guarnitura: taglia gli champignon a fettine sottili.
Disponili sulla pizza, aggiungi un pizzico di sale e olio.
Cottura: cuoci in forno preriscaldato a 230 gradi per
15 minuti. Tira fuori dal forno, cospargi con mozzarella
e inforna di nuovo per 5 minuti.

Hozzávalók: gomba, mozzarella, só, olaj
Feltét: vágjuk a champignon gombát vékony szeletekre. Helyezzük a pizzára, adjunk hozzá egy csipet
sót és olajat.
Sütés: süssük 230 fokra előmelegített sütőben 15 percig. Vegyük ki a sütőből és szórjuk meg mozzarellával,
majd süssük további 5 percig.
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IIa SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO
II. OLASZ GASZTRONÓMIAI VILÁGHÉT
20-26 novembre 2017 | 2017. NOVEMBER 20-26.

Programma | Program
Lunedì 20 Novembre 2017
Istituto Italiano di Cultura

Martedì 21 Novembre 2017
Istituto Italiano di Cultura

Sala Federico Fellini
Ore 17.00-19.00

Sala Federico Fellini
Ore 18-00-19.30

Cortometraggio sullo chef Mario Palermo - Cuoco ufficiale della squadra italiana di nuoto ai mondiali di
Budapest.
Rassegna di cortometraggi “Gustando il cinema” presentati dall’attrice Sarah Maestri.

Proiezione del film “Notte prima degli esami” (2006
- 100’) Regia Fausto Brizzi. Interpreti: Cristiana Capotondi, Giorgio Faletti, Sarah Maestri, Nicolas Vaporidis,
Andrea De Rosa, Eros Galbiati. Presenza dell’attrice Sarah Maestri.

2017. november 20., hétfő
Olasz Kultúrintézet

2017. november 21., kedd
Olasz Kultúrintézet

Federico Fellini Terem
17:00-19:00 óráig

Federico Fellini Terem
18:00-19:30 óráig

Rövidfilm Mario Palermo séfről, a budapesti Úszó-világbajnokság olasz csapatának hivatalos szakácsáról
„Mozi-kóstoló” – rövidfilm-válogatás Sarah Maestri
színésznő részvételével.

Az “Érettségi előtt” (2006- 100’) című film vetítése. Rendező: Fausto Brizzi. Szereplők: Cristiana
Capotondi, Giorgio Faletti, Nicolas Vaporidis, Andrea
De Rosa, Eros Galbiati. A vetítésen jelen lesz Sarah
Maestri.

Enoteca Trattoria Toscana
Ia Serata di degustazione di vini abbinati al cibo
(richiesta prenotazione)
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Ristorante Krizia
IIa Serata di degustazione di vini abbinati al cibo
(richiesta prenotazione)

Trattoria Toscana

Krizia Étterem

Első degusztációs borvacsora
(Előzetes foglalás szükséges)

Második degusztációs borvacsora
(Előzetes foglalás szükséges)

Mercoledì 22 Novembre 2017
Residenza dell’Ambasciatore d’Italia

Giovedì 23 Novembre 2017
Istituto Italiano di Cultura

L’Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT presenta i “Borghi d’Italia”
Mostra e degustazione di prodotti tipici del Cilento
con la partecipazione di: GAL Cilento, Albamarina
vino, Marsicani olio, Apidea miele, Cooperativa Castagne del Cilento, Azienda biologica ABIM, AURA.
(solo su invito)

Sala Federico Fellini
Ore 10.30 – 12.30

2017. november 22., szerda
Olasz nagyköveti rezidencia
Az Olasz Turisztikai Ügynökség (ENIT) Olaszország kistelepüléseinek bemutatója.
Jellegzetes cilentói ételek bemutatása és kóstolása a
GAL Cilento, Albamarina bor, Marsicano olaj, Apidea
méz, Cooperativa Castagne del Cilento (Cilentói Gesztenyetermesztő Szövetkezet) és az ABIM biogazdaság
és Aura részvételével.
(részvétel csak meghívóval)

Ristorante Fausto’s
IIIa Serata di degustazione di vini abbinati al cibo
(richiesta prenotazione)

Ristorante Fausto’s
Harmadik degusztációs borvacsora
(Előzetes foglalás szükséges)

Tavola Rotonda “Cibarsi all’Italiana - messaggio di
salubrità, cultura e stile nel mondo”. Testimonial di
eccellenze italiane presenti in Ungheria. Interverranno il Cav. Giacomo Pedranzini, Dott. Carlo Volpe, Dott.
Andrea Bettini, Dott.ssa Pia Bosca, Prof. Gyozo Szabo.
A seguire il pizzaiuolo Fabio Cristiano ci mostrerà i segreti della Pizza.
Moderatore: Dott. Ing. Alberto Tibaldi, Delegato
dell’Accademia della Cucina Italiana.
Degustazione di prodotti tipici italiani.
(Su invito)

2017. november 23., csütörtök
Olasz Kultúrintézet
Federico Fellini Terem
10:30-12.30 óráig
„Étkezés olasz módra – az egészségesség, a kultúra
és a stílus üzenete a világ számára” című kerekasztalbeszélgetés, Magyarországon jelenlévő kiváló olasz
termékeket gyártó cégek tapasztalatai.
Résztvevők: Giacomo Pendranzini, Carlo Volpe, Andrea Bettini, Pia Bosca, Szabó Győző egyetemi tanár.
Moderátor: Alberto Tibaldi, az Olasz Gasztronómiai
Akadémia képviselője.
A kerekasztalt követően Fabio Cristiano pizzamester
vezet be minket a pizza rejtelmeibe.
Jellegzetes olasz termékek kósolója.
(részvétel meghívóval)
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Venerdì 24 Novembre 2017
Istituto Italiano di Cultura

2017. november 25., szombat

Sala Federico Fellini
Ore 17.30

Cristiano, harmadik generációs pizzamesterrel, a ná-

Proiezione del film “Finché c’è Prosecco c’è speranza”
(2017 – 101’). Regia di Antonio Padovan. Interpreti:
Giuseppe Battiston, Rade Serbedzija, Liz Solari, Silvia
D’Amico. Saranno presenti il regista Antonio Padovan,
il produttore Nicola Fedrigoni e il produttore esecutivo Gabor Agoston. A seguire degustazione di vini,
prosecco e pizza.

tójával.

Piz za-nap a Pomo d’Oro étteremben Fabiano
polyi “Scuola di pizzaiolo” (Pizzakészítő iskola) alapí(előzetes foglalás javasolt)

20-26 Novembre 2017
Istituto Italiano di Cultura
Mostra Fotografica “IL CIBO UNO SCATTO” . Curatrice
Dott.ssa Giovanna Maj

2017. november 24., péntek
Olasz Kultúrintézet
Federico Fellini Terem
17:30
A “Míg a prosecco tart, a remény is él” (2017 – 100’)
című film vetítése. Rendezte: Antonio Padovan. Szereplők: Giuseppe Battiston, Rade Serbedzija, Liz Solari,
Silvia D’Amico.
A vetítésen jelen lesz a rendező Antonio Padovan, a
producer Nicola Fedrigoni és a gyártásvezető Ágoston
Gábor. A vetítés után bor-, prosecco- és pizzakóstóló.

2017. november 20-26.
Olasz Kultúrintézet
“Egy kattintásnyi étel” című fotókiállítás.
Kurátor: Giovanna Maj

16 - 26 novembre 2017
L’ICE-Agenzia di Budapest promuove la tradizione
enogastronomica italiana attraverso una campagna
di comunicazione ed invita tutti gli appassionati a par-
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Sabato 25 Novembre 2017

tecipare sulla propria pagina Facebook ’Italian Festi-

“Giornata di Pizza“ al ristorante Pomo d’Oro con Fabio
Cristiano, pizzaiolo da 3 generazioni e fondatore della
Scuola di pizzaiolo a Napoli.
(si suggerisce prenotazione)

val’ tra il 16 e il 26 novembre a diverse lotterie aventi
come premio prodotti italiani di eccellenza.

16 - 26 novembre 2017
Az Olasz Külkereskedelmi Intézet (ICE-Agenzia) kommunikációs kampánnyal népszerűsíti az olasz gasztronómiai hagyományt. Ennek keretében játékra invitáljuk az olasz konyha szerelmeseit, akik az ‘Italian
Festival’ Facebook oldalunkon november 16 és 26
között meghirdetett nyereményjátékokon kiváló olasz
termékeket nyerhetnek.

20 - 26 novembre 2017
La Camera di Commercio italiana per l’Ungheria organizza l’evento ”Pizza dell’anno 2017”, con l’obiettivo di eleggere la pizza preferita dagli ungheresi tra
pizza Margherita, 4 Stagioni, 4 Formaggi, Capricciosa e Diavola. I ristoranti che partecipano all’iniziativa
organizzeranno una lotteria dove verranno estratti a
sorte i vincitori di una “Serata pizza per due persone”,
tra coloro che avranno votato.

2017. november 20-26.
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamera “2017
pizzája” kezdeményezése keretében megválasztják a magyarok által a Margherita, a 4 Stagioni, a 4
Formaggi, a Capricciosa és a Diavola közül legkedveltebb pizzát. A kezdeményezéshez csatlakozó
pizzériák egy két személyre szóló pizza-vacsorát sorsolnak ki a szavazásban részt vevők között.
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Conegliano Valdobbiadene, paesaggio del Prosecco Superiore
sito candidato a patrimonio dell’umanità UNESCO

I

l percorso di candidatura delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco a patrimonio
dell’Unesco, intrapreso per volontà del Consorzio
di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG nel 2008, vede il suo inizio formale nel
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2010 con l’iscrizione del sito nella Lista Propositiva
del Ministero dei Beni Culturali. L’atto successivo
è la costituzione, nel 2014, da parte dei soggetti
promotori della candidatura - Consorzio di Tutela
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Provin-

cia di Treviso, Camera di Commercio e dell’Intesa
Programmatica d’Area “Terre alte della Marca, in
rappresentanza delle Amministrazioni comunali dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata “Colline di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell’umanità”, di cui il Consorzio di Tutela del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco è capofila. Da
quel momento, grazie al supporto fondamentale
della Regione Veneto, del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prende
avvio e corpo il lavoro di redazione dei dossier di
candidatura da parte del Comitato scientifico.
Parallelamente inizia un lavoro di sensibilizzazione
della popolazione locale alle attività di candidatura
in collaborazione con l’Osservatorio per il Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca, delle associazioni
ambientali e del volontariato locale, volendo essere la candidatura inclusiva e rappresentativa di
tutti gli attori sociali.
Nel dicembre 2015 le colline più “eroiche” del Conegliano Valdobbiadene vengono iscritte nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Si tratta
di un riconoscimento importante, il primo in Italia,
in quanto viene riconosciuta e dichiarata l’integrità
storica dell’assetto paesaggistico, così com’è visibile nelle cartografie risalenti al XVII e XVIII secolo e
nelle foto di inizio Novecento.
Tale certificazione ministeriale rafforza, dunque, il valore della candidatura a patrimonio dell’umanità come
paesaggio culturale, ossia come sito originato dalla
combinata attività dell’uomo e della natura.
In questo senso la candidatura Unesco, ufficializzata
dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco il 26
gennaio 2017 e depositata presso il Centro per il Patrimonio Mondiale dell’Unesco di Parigi, rappresenta un
doveroso riconoscimento al prezioso lavoro svolto dal-
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le generazioni passate, che hanno saputo modellare il
paesaggio in sintonia con l’ambiente circostante. Alle
attuali generazioni il compito di far proprio il loro esempio e di dare continuità al mantenimento della qualità del

territorio. Con il proposito di garantire alle generazioni
future la fruizione di un sito ove all’inestimabile bellezza
naturale del territorio si associ l’apporto del meglio che
la sapienza della nostra gente ha sviluppato e sviluppa.

Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore vidékének
UNESCO világörökség címre jelölése

C

onegliano Valdobbiane Prosecco vidékének,
a Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG
Eredetvédő Konzorcium által 2008-ban kezde-
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ményezett UNESCO világörökség címre jelölésének első hivatalos lépése 2010-ben, a helyszín
Kulturális Minisztérium javaslati listájára való be-

jegyzése volt. A következő lépés a „Conegliano
Valdobbiadene Vidék világörökség része” nevű
ideiglenes projek t társulás 2014 - es alapítása
volt, a jelölés kezdeményezői, azaz a Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Eredetvédő Konzorcium, Treviso-járás, a helyi önkormányzatok képviseletében a Kereskedelmi Kamara részvételével, a

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Eredetvédő
Konzorcium vezetésével. Ezt követően Venetó tartomány, a Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium
és a Mezőgazdasági, Élelmiszerügyi és Erdőgazdálkodási Minisztérium meghatározó támogatásának
köszönhetően kezdetét vette a tudományos bizottság jelölési anyagok elkészítésére irányuló munkája.
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Ezzel párhuzamos elkezdődött az Alta Marca Vidékének Megfigyelő Állomásával, környezetvédő
egyesületekkel és helyi önkéntesekkel együttműködésben a helyi lakosságnak a jelölésre irányuló
tevékenységekbe való bevonása, azzal a szándékkal, hogy a jelölés az összes társadalmi szereplő
bevonásával és képviseletével történjen.
2015 decemberében Conegliano Valdobbiadene
“leghősiesebb“ dombjait felvették a Mezőgazdasági és Erdőgazdálkodási Minisztérium Történelmi
Tájainak Országos Jegyzékébe. Jelentős elismerésről van szó, a legjelentősebbről Olaszországban, mivel ezzel a tájegység történelmi integritását ismerték el és erősítették meg, mint ahogy ez
egyébként jól látható XVII. és XVIII. századi kartográfiákon és XX. század eleji fényképeken.
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Ez a minisztériumi igazolás még hathatósabbá tette a
kulturális tájként, azaz az ember és a természet közös
alkotásai által létrejött helyszínként való világörökségi
címre vonatkozó jelölést.
Ebben az értelemben az UNESCO-jelölés, amelyet 2017.
január 26-án a Unesco Olasz Nemzeti Bizottság tett hivatalossá a párizsi UNESCO Világörökségi Központhoz
történő bejelentésével, illő elismerése a korábbi, a tájat körülöttük lévő környezettel összhangban alakítani képes nemzedékek nagybecsű munkájának. A mai
nemzedék feladata, hogy magáévá tegye példájukat
és folyamatosságot biztosítson a terület minőségének
fenntartásához azzal a céllal, hogy a jövő nemzedékeknek is biztosítsa e hely által nyújtott örömöket, ahol a
felbecsülhetetlen természeti szépségű táj és az itt élők
tudásának legjava találkozott és találkozik.
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