Uma viagem gastronómica que atravessa o coração da Itália,
corta as ondas do mar e chega até às estrelas!

A Terceira Semana da Gastronomia Italiana no Mundo está incluída no
plano para a promoção e defesa do verdadeiro Made in Italy agroalimentar
no estrangeiro, promovido pelo Governo italiano e executado pelo MAECI,
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e pelo
MIPAAF, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, numa
acção conjunta que envolve todas as instituições públicas e privadas que
representam a gastronomia italiana e a Itália no mundo.
Para a terceira edição, dedicada à cozinha mediterrânica, com destaque para
as regiões e os territórios de origem dos produtos, o Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, Serviços Culturais da Embaixada de Itália em Portugal, realiza
um amplo programa de eventos que visam oferecer um quadro, o mais variado possível, da gastronomia italiana, passando das conferências aos workshops de cozinha, das degustações de produtos típicos regionais à promoção
dos territórios e dos itinerários enograstronómicos, uma viagem gastronómica que atravessa o coração da Itália, corta as ondas do mar e chega até às
estrelas!
Benvenuti e buon appetito!

Luisa Violo
Diretora do Instituto Italiano de Cultura

Segunda-feira 19 de novembro às 18h30

Instituto Italiano de Cultura
Rua do Salitre, 146 - Lisboa

Abertura oficial da Semana e conferência
“Dove va la cucina italiana tra radici regionali e
influenze globali” pelo jornalista e escritor
Davide Paolini, também conhecido como o
Gastronauta®, marca registada por ele em 1999
a partir do seu programa na emissora Radio 24,
definição que identifica quem escolhe comer
utilizando a própria cabeça, sem se deixar
influenciar por qualquer estereótipo. Paolini foi
docente de Turismo Enogastronómico na
Universidade de Parma e de Marketing e
Promoção do Território na Universidade de
Urbino. Desde 1983 é autor da secção A me mi
piace no jornal Il Sole 24 Ore e de numerosos
livros sobre comida e marketing gastronómico e
do território (www.gastronauta.it).
Antes da conferência de Davide Paolini haverá
uma apresentação do território da Úmbria, nomeadamente das zonas Valle Umbra e Valnerina, que
será realizada pela ATI3UMBRIA, com degustação
de produtos típicos da região, como os vinhos DOC
e DOCG Sagrantino di Montefalco e Trebbiano
Spoletino, as lentilhas de Castelluccio di Norcia
IGP, o açafrão de Cascia, o aipo preto de Trevi, o
presunto de Norcia IGP.
Os pratos servidos no âmbito da degustação serão preparados pela Agrichef
Maria Zappelli Cardarelli e pelos Chefs
Fabrizio Gentili e Luigi Catana, com a
colaboração do Chef Francesco Palo
do restaurante Il Matriciano de Lisboa.

Entrada livre.
Reserva obrigatória através do e-mail:
iiclisbona.reservas@esteri.it

Terça-feira 20 de novembro 11h00 - 13h00

Instituto Italiano de Cultura
Rua do Salitre, 146 - Lisboa

Workshop de cozinha regional da Úmbria pela Agrichef Maria Zappelli Cardarelli e
pelos Chefs Fabrizio Gentili e Luigi Catana, com preparação de pratos típicos, como o
creme de aipo preto, a sopa de lentilhas, os strangozzi e o creme de grão com açafrão.

Maria Zappelli Cardarelli é originária
de Trevi (Perugia), onde reside. A
partir de 2018 gere a quinta da sua
família (Agriturismo I Mandorli) onde
produz azeite extra virgem biológico,
diversas leguminosas e compotas
artesanais. Maria tem vindo a
trabalhar cada vez mais na área da
restauração e, após ter conseguido
pela Coldiretti a qualificação de
Agrichef, organiza eventos temáticos
onde utiliza os produtos da sua
empresa, bem como de outras, mas
sempre a quilómetro zero.

Terça-feira 20 de novembro 11h00 - 13h00

Instituto Italiano de Cultura
Rua do Salitre, 146 - Lisboa

Fabrizio Gentili, originário de Spoleto, para além de exercer a advocacia, trabalha há
vários anos na promoção dos melhores produtos da Úmbria, quer por conta própria, quer
em prol das instituições locais. Escansão desde 2003, contribuiu à ideação e à organização de eventos ligados à enogastronomia de grande nível, quer em Itália, quer no
estrangeiro (Alemanha, EUA, Letónia). Organizou provas e jantares de gala por ocasião de
importantes manifestações como Expo 2015, I Primi d’Italia, Vini nel Mondo, Terra Madre
Salone del Gusto, Spoleto Festival Usa de Charleston, Riga Food, Tuber 2008, também em
colaboração com o Istituto Alberghiero di Spoleto.
Luigi Catana, originário de Spoleto, tem grande experiência no setor enogastronómico
(Vini nel Mondo, Spoleto Tipica e Degusto Spoleto Trebbiano&Food Festival), no setor
das artes (Festival dei Due Mondi) e na promoção de produtos da Úmbria no âmbito de
feiras nacionais (Olio Capitale, Terra Madre Salone del Gusto) e internacionais (Salone
del Buon Gusto di Stoccarda, RigaFood). A sua cozinha inspira-se na autêntica
tradição da Úmbria e no respeito das matérias-primas.

Lugares limitados.
Preço especial 15 €. Para reserva e modalidades de pagamento escrever para:
iiclisbona.reservas@esteri.it

Quarta-feira 21 de novembro às 19h00

Instituto Italiano de Cultura
Rua do Salitre, 146 - Lisboa

Apresentação do Circolo Velico Reale Yacht Club Canottieri Savoia de Nápoles pelo
pluri- campeão de vela Raimondo Cappa.

Raimondo Cappa é originário de Nápoles. Foi
vencedor de várias competições nacionais,
europeias e mundiais e é membro desde sempre
do Reale Yacht Club Canottieri Savoia (o avô foi
um dos fundadores do prestigiado clube em 1893).
Com grande pertinácia, alcançou os seus maiores
triunfos já a partir da década de Oitenta, sempre
ao lado de Paul Cayard e Francesco De Angelis.
É com eles que em 1989, a bordo de Brava, na
“sua” Nápoles, se torna pela segunda vez
Campeão do Mundo, após ter ganho o título em
1987, em Capri, com Le Coq Hardi, na Classe J24.
Durante a sua longa carreira desportiva foi galardoado com 15 títulos italianos, cinco europeus,
dois mundiais e a Medalha de Ouro pelo Valor
atlético.
A seguir haverá uma degustação de pratos da tradição culinária napolitana, típicos
das refeições “a bordo”, tais como a frittata (omeleta) de massa, a mozzarella in
carrozza e o gattò de batatas. A degustação é preparada pela Chef Necci Bertini do
restaurante Hostaria Luce de Roma, com a colaboração do Chef Giuseppe Godono do
restaurante La Pasta Fresca de Lisboa. A mozzarella é fornecida pela empresa La
Gemma Bianca de São Brás de Alportel.
Entrada livre. Reserva obrigatória através do e-mail: iiclisbona.reservas@esteri.it

Quinta-feira 22 de novembro 11h00 - 13h00

Instituto Italiano de Cultura
Rua do Salitre, 146 - Lisboa

Workshop ministrado pela Chef Necci
Bertini do restaurante Hostaria Luce de
Roma dedicado a alguns pratos típicos
da tradição culinária napolitana, como a
parmigiana de beringelas e o sartù de
arroz.
Originaria de La Plata (Argentina), Ines
Lidia “Necci” Bertini muda-se para Itália
em 1986, onde começa a aprofundar o
seu conhecimento da gastronomia local.
Entre 1986 e 1990 frequenta os cursos de
especialização do Chef Antonio Sciullo.
De 1987 a 1996 participa em muitos eventos organizados pelo Gambero Rosso e
pela Slow Food, em seminários de combinação de vinhos e comida com o
Escanção Marco Sabellico e também em
vários programas de televisão da RAI, da
emissora Gambero Rosso Channel e de
outros canais.

Foi Chef no Restaurante Al Bistrot, Chef
e proprietária do restaurante La Proposta e é atualmente Chef da Hostaria
Luce de Roma. De 2003 a 2013 deu
cursos de cozinha italiana no seu
restaurante, bem como noutros locais
em Itália e no estrangeiro, também por
meio do seu programa La proposta di
Necci que foi transmitido em 23 países
e ainda se encontra disponível no canal
YouTube da Chef (www.hostarialuce.it).

Lugares limitados.
Preço especial 15 €. Para reserva e modalidades de pagamento escrever para:
iiclisbona.reservas@esteri.it

Sexta-feira 23 de novembro às 19h00

Instituto Italiano de Cultura
Rua do Salitre, 146 - Lisboa

Apresentação "Primi Tiberino, i Primi arrivati tra le stelle” por Raffaele Tiberino
A história da família Tiberino começa
em 1888, quando Raffaele abre uma
pequena loja de comida na Via Vallisa,
no centro histórico da cidade de Bari.
Ao longo de mais de 100 anos e de
quatro gerações, atualmente a Empresa Tiberino fornece os maiores mercados internacionais como os de França,
EUA, Canada, Japão, Coreia do Sul,
Taiwan e de muitos outros países.
Em 2007 a Tiberino chegou até às estrelas!
Desde então a empresa, líder na área da preparação de alimentos desidratados, é responsável
pela elaboração e o fornecimento das ementas
dos astronautas italianos Luca Parmitano, Paolo
Nespoli e Samantha Cristoforetti, no âmbito da
missão na ISS (International Space Station) para
que eles possam contar com uma boa comida
italiana também quando estiverem em órbita.

A seguir haverá uma degustação de produtos da região Apúlia como a Fregola ai porcini
e as Orecchiette baresi con le cime di rapa, preparada por Raffaele Tiberino e Luciana
Pagliara, com a colaboração do Chef Luca Salvadori do Restaurante Il Covo de Lisboa.
Entrada livre. Reserva obrigatória através do e-mail: iiclisbona.reservas@esteri.it
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