
 

 
JAVA E III-TË E KUZHINËS ITALIANE NË BOTË 

19-25 NËNTOR 2018 

Programi i evenimenteve 
 

E hënë 19 nëntor 

“Flluska – Prosecco Night” 

Afterwork nga ora 17.00 deri më ora 19.00, restoranti “Portofino” 

Përsosmëria e Prosecco-s Superiore Prima Cuvée DOCG të kompanisë "Bellenda" dhe territorit 

"Kodrat e Prosecco-s të Konelano dhe Valdobiadene", kandidat për të hyrë në 

Trashëgiminë Botërore të UNESCO-s. 

Eveniment me ftesa. 

 

E martë 20 nëntor 

“Të ushqyerit mirë është lojë fëmije”  

Aktivitete rekreative dhe edukative në shkollën "Koço Racin" (ora 13.30) dhe në shkolla tjera në 

Shkup dhe Strugë 

Rëndësia e të ushqyerit të shëndetshëm, me baraspeshë dhe shije, sipas parimeve të dietës 

mesdhetare. Aktivitete praktike dhe ligjërata të vogla teorike dhe gjuhësore për nxënësit të 

klasave të gjuhës italiane. 

Organizuar nga Instituti "Dante Alighieri" në Shkup. 

I rezervuar për studentët. 

 

E martë 20 nëntor 

“Kur do të hamë?” 

Kinema italiane me filmin “Ku shkon në pushim?” nga A. Sordi (1978), ora 19.00, EU Info Center 

Rëndësia e ushqimit në kulturën popullore italiane. Një vështrim zbavitës në Itali, 40 vjet më 

parë, nëpërmjet interpretimit mjeshtëror të Alberto Sordit. Titra në gjuhën maqedonase. 

Debat përfundimtar dhe koktej. 

Hyrja falas. 

 

E mërkurë 21 nëntor 

“Duart në brumë” 

Show gatimi për artin e makaronave, orizit dhe të njokave 

Ora 20.00, restoranti “Distrikt” Marriot Hotel 

Është lehtë të thuash "Bëj makarona" ... por ato të gatuara në shtëpi janë një art i rafinuar, që 

kërkon angazhim dhe zotërim. Me kuzhinierin italian Armando Kodispoti. 

Eveniment me pagesë. Numër i kufizuar i vendeve. 



 

 

E enjte 22 nëntor 

“Duke gatuar, mësojmë” 

Masterclass për përgatitjen e makaronave dhe rizotos, ora 10.00, shkolla për kuzhinier "Lazar 

Tanev" 

Një ligjeratë teorike dhe praktike nga kuzhinieri italian Armando Kodispoti e kushtuar gatimit të 

makaronave dhe rizotës, dy shtylla të kuzhinës italiane. Në bashkëpunim me Shoqatën e 

Kuzhinierëve Maqedonas "GASTROMAK". 

I rezervuar për studentë dhe profesionistë. 

 

E enjte 22 nëntor 

“Në këtë det përmbytja është e ëmbël për mua”  

Prezantim i librit “Dieta mesdhetare”, ora 18:00, restoranti “Daily” 

Dieta mesdhetare, një det të shijeve dhe shëndetit të mirë, më së miri e përfaqësuar nga traditat 

ushqimore italiane dhe ilustruar nga nutricionisti Aleksandar Mitov. 

Eveniment me ftesa. 

 

E premte 23 nëntor 

"Të hahet mirë, shëndetshëm dhe në stil mesdhetar" 

Shijet dhe përfitimet e dietës mesdhetare të prezantuar në TV  

në "Utrinska na Telma" (ora 8.30) 

Ambasadori Karlo Romeo dhe kuzhinieri italian Armando Kodispoti marrin pjesë në emisionin 

popullor të mëngjesit të TV Telma për të folur për mirësinë dhe shëndetësinë e dietës 

mesdhetare. 

Program televiziv i drejtëpërdrejtë. 

 

E premte 23 nëntor 

“Shijet e Italisë” 

Darkë e përgatitur nga Kuzhinieri italian Armando Kodispoti, ora 20.00,  

restoranti "Vodenica - Mulino" 

Haje të rafinuara dhe në të njëjtën kohë, të rrënjosura fort në kuzhinën tradicionale italiane, në 

shijet e saja autentike, në vlerat ushqyese të dietës mesdhetare. 

Eveniment me pagesë. Numër i kufizuar i vendeve. 

 

Nga e hëna 19 deri të diellën 25 nëntor 

“An extraordinary Italian promotion” 

Promovim i veçantë i produkteve të shkëlqyera italiane në dhjetë supermarketet "TINEX"  

në Shkup 

Tanimë një manifestim tradicional (këtë vit edicioni i tretë) me promovim, me çmime të zbritura, 

të produkteve ushqimore italiane dhe produkteve të verës dhe gadget për konsumatorët. 

Organizuar nga Zyra ICE-Shkup. 

Iniciativë publike me pagesë  


