
23 -29 Ноември 2020

„Мастерклас по италијанска кујна“, шест вебинари организирани во соработка со АЛМА, Академија за кулинарство и средното угостителско училиште 
„Лазар Танев“ од Скопје. 

• Мастерклас 1: Паста (23 Ноември 2020)
• Мастерклас 2: Сирења и сувомеснати производи (24 Ноември 2020)
• Мастерклас 3: Балсамиран оцет (25 Ноември 2020)
• Мастерклас 4: Италијански леб (26 Ноември 2020) 
• Мастерклас 5: Пица (27 Ноември 2020) 
• Мастерклас 6: Сладолед (28 Ноември 2020)

Проектот е ексклузивен циклус на мастерклас онлајн на англиски јазик, организиран во 6 тематски целини, секоја со траење од по 60 минути, вклучително и со 
сесија „Прашања и одговори“ со еден од доцентите на академијата АЛМА. На следниот линк LINK може да се регистрирате за учество на вебинарите. 

24 Ноември 2020, 10.30 - 11.00 часот

„Мастерклас на тема италијански сирења и сувомеснати производи“, вебинар организиран за вработените во ланецот на супермаркети „ТИНЕКС“, со цел подобро 
запознавање со производите и нивната употреба во кујната.  

23-29 Ноември 2020

Промоција на неаполска пица на отворено, во Градски парк крај фонтана “Passione pizza”
https://pizzatruck.mk/; https://www.facebook.com/pizzatruckmk 

23 Ноември 2020, 18:00 часот, платформа Зум 

„Храната според Бокачо: исхраната на Декамерон“, вебинар организиран од проф. Панарело
https://zoom.us/j/94229929969?pwd=Vm0yS09iSE9ZSzdYSnE3djdwdzl4dz09  
Meeting ID: 942 2992 9969  /  Лозинка: Mxunq6

24 Ноември 2020, 12.00 часот, платформа Зум  

„Италијанската кујна на македонската трпеза”: вебинар организиран од проф. Јована Караникиќ
Опис: Подготовка и презентација на видео со рецепти преведени од делата на Пелегрино Артуси од страна на студентите од Катедрата за италијанистика 
при Филилошкиот Факултет во Штип, а подготвени од студентите на Факултетот за туризам и логистика.
https://us05web.zoom.us/j/89980610511?pwd=eGNoUjhJdEFMNlQ0SlBNKzBkZENhUT09
Meeting ID: 899 8061 0511  /  Лозинка: 8pqMcL

26 Ноември 2020, 18.00 часот, платформа Зум

„Кулинарската уметност на Болоња во делата на Филипо Вентури; разговор со авторот” 
Организиран од проф. Радица Никодиновска, Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ
https://us04web.zoom.us/j/77997509516?pwd=dG5SSVloRzdQdUJxSXc3YmxxMUNhdz09
Meeting ID: 779 9750 9516  /  Лозинка: 4w23ru

27 Ноември 2020, 17:00 часот, платформа Зум 

„Потпечени макарони со фил од модри домати и други јадења во делата на Андреа Камилери”,  вебинар организиран од проф. Радица Никодиновска, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ УКИМ
https://us04web.zoom.us/j/75733379984?pwd=dC9NdllWRjJ5d2diMEJtNkxTbWlmQT09
Meeting ID: 757 3337 9984  /  Лозинка: Z403zS

27 Ноември 2020 

Онлајн стриминг на филмот Barolo Boys, слободен пристап преку линкот  
https://vimeo.com/411726396 меѓу 18:00 и 20:00 часот

5-ТА НЕДЕЛА НА 
ИТАЛИЈАНСКАТА 
КУЈНА ВО СВЕТОТ
23 -29 НОЕМВРИ 2020

• Програма •

Ambasciata d’Italia
Skopje

https://www.alma.scuolacucina.it/en/the-v-week-of-italian-cuisine-in-the-world/
https://pizzatruck.mk/
https://www.facebook.com/pizzatruckmk
https://zoom.us/j/94229929969?pwd=Vm0yS09iSE9ZSzdYSnE3djdwdzl4dz09
https://us05web.zoom.us/j/89980610511?pwd=eGNoUjhJdEFMNlQ0SlBNKzBkZENhUT09
https://us04web.zoom.us/j/77997509516?pwd=dG5SSVloRzdQdUJxSXc3YmxxMUNhdz09
https://us04web.zoom.us/j/75733379984?pwd=dC9NdllWRjJ5d2diMEJtNkxTbWlmQT09
https://vimeo.com/411726396

