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Programul Associazione Cuochi Italiani
An 2021
Principalele obiective indeplinite ale Associazione Cuochi Italiani pe anul 2021:
-

asociația a deschis SECTIUNI, numind un președinte de secţiune în fiecare țară, cu
titlul de muncă voluntară, acesta avand sarcini de socializare, de organizare și
formare, de cooptare de noi asociati, atat “Chef” cat si “Donna Chef”, pentru a
valorifica imaginea bucatarului si a dezvolta educatia alimentara.

-

S-au aprobat mandatele de presedinte de sectiune pentru Romania, Rep.Moldova,
Bulgaria, Ungaria, Germania, Italia si Serbia.

Presedinte sectiune Romania – Pietro Benedetto
Presedinte sectiune Rep. Moldova – Francesco Sanna
Presedinte sectiune Bulgaria – Nicola Marinaro
Presedinte sectiune Ungaria – Theo Basch
Presedinte sectiune Germania – Marco Giannattasio
sectiunea Hamburg – Florin Popescu

Presedinte sectiune Italia – Luca Berardo
Presedinte sectiune Serbia – Smilja Grbic

-

S-a prelungit mandatul de Cappelan ACI pentru don Pierluigi Vignola;

-

S-a aprobat mandat de Coordonator sectiunea “Donna Chef” pe Rep. Moldova, in
persoana dnei Lilia Stircea.

-

S-a incheiat protocol de colaborare cu dna Natalia Vstavskaia, membru sustinator
ACI, Donna Chef, Specialist in nutritie si alimentatie, cu care ACI colaboreaza in
proiectul de “Educatie Alimentara”.

-

S-a deschis sectiunea de aderare si s-au inmanat catre membri Associazione Cuochi
Italiani cardurile cu diferite titluri, respectiv profesioniști, elevi, sustinatori,
onorifici, amatori, Donna Chef,

-

S-a lansat ACI Store – sectiune care se poate regasi si pe
www.associazionecuochiitaliani.it , unde ACI va pune la dispozitie o gama variata de
echipamente pentru

personalul HO.RE.CA.

-

Associazione Cuochi Italiani a reinoit si incheiat protocoale noi cu entități publice și
private, pentru promovarea și susținerea bucătăriei Italiene și Mediteraneene.

-

Am dezvoltat si promovat programul de Educatie alimentara - program adresat
copiilor, adolescenților, mamelor și cadrelor didactice, institutiilor scolare
publice/private care intenționează să propună reguli importante pentru a crea baza
unei educații alimentare (nutriționale); pe aceasta tema s-a organizat si un webinar
pe platforma Zoom, in data de 12/11/2021, la care au participat peste 20 de institutii
scolare publice/private, inspectorate scolare/reprezentanti ministere, in total peste 50
de participanti, in vederea dezvoltarii unor programe educationale aprobate
de Ministerul Educatiei Nationale si introducerea in programa scolara a
acestei materii -„ Educatia alimentara”.

-

In cadrul Associazione Cuochi Italiani s-a format Divizia de Tineret ,din care fac
parte elevi si studenti din cadrul diverselor institutii scolare cu profil tehnologic si nu
numai; s-au organizat cursuri de formare in cadrul Global School Palazzo Italia, la
care au participat elevii si studentii, formatorii ACI recomandând acestora un model
alimentar legat de Bucătăria Mediteraneeană și de piramida alimentară, mai multe
fructe și legume fiind la baza lecțiilor formative.

-

S-a lansat Proiectul de integrare socială care cauta si îmbunătățește bucătăriile
locale din Balcani, pentru a le compara și a le integra cu bucătăria mediteraneană,
lansând marca „Bucătăria Euro-mediteraneană”, bazele proiectului fiind cautarea
calităţii si cresterea originalitatii. Cu aceasta ocazie, s-a organizat primul Masterclass
in Rep. Moldova, in cadrul ASEM – Academia de Studii Economice Moldova, unde
studentii prezenti, indrumati de formatorii ACI au pregatit bucate alese din cele doua
bucatarii;
acestea
se
pot
vizualiza
in
varianta
online,
pe
linkul
https://www.flipsnack.com/palazzoitalia/cucina-euromediterranea-carte-deretete/full-view.html

-

Am continuat colaborarea cu Global School Palazzo Italia iar cu sprijinul diviziei
Marketing Italian Food, am incurajat si stimulat utilizarea produselor originale
italiene importate de aceasta. Am organizat cursuri de educatie alimentara, pentru
copii, cadre didactice, parinti, bunici – avand ca tema “Fructele si legumele pe
placul copiilor”; totodata am organizat in cadrul scolii de formare profesionala
atelier de gatit cu tinerii din cadrul Scolii de Meserii Concordia, Ploiesti (PH) precum si
diverse cursuri amatoriale.

-

Impreuna cu ANSVSA – Directia Generala Siguranta Alimentelor, organism
aflat in subordinea Guvernului, s-a organizat intalnirea bilaterala in data de
15/10/2021 unde s-au initiat discutii cu privire la elaborarea unui ghid de bune
practici de igiena, la

nivelul unitatilor de alimentatie publica.
ACI a pregatit si inaintat catre cei de la ANSVSA structura manualului, acesta putand
fi disponibil si descarcat de pe site-ul ANSVSA la inceputul anului 2022.

ACI a participat la diverse evenimente atat in Romania cat si in Europa, amintind aici:
Simpozionul International “ Educatia nutritionala si provocarile lumii
contemporane, editia III, data 21/05/2021, organizat in cadrul Colegiului
Economic Viilor;
pe data de 30/05/2021 s-a organizat in Rep. Moldova la Scoala de Meserii din
Orhei, Prof.” Maistru Studio” –“ Masterclass Pasta Fresca”;
Am participat la Carnexpo Grill – Alba Iulia; 10/11 iunie 2021
Am participat la Carnexpo Grill – Moldova (24-25 iunie 2021);
Am participat la Webinar-ul cu tema “ Stilul de Viata Mediteranean”; in
data 09/09/2021 organizat de catre “Asociatia medicala de preventie prin
stil de viata”, presedinte Dr. Anca Hancu si “European Lifestyle Medicine
Organization”, presedinte Dr. Stefania Ubaldi.
“ I sapori del grano” Editia III – 17/19 septembrie 2021, la San
Michele di Bari – Italia, unde Associazione Cuochi Italiani, a prezentat
Proiectul Bucataria Euromediteraneana, in prezenta D-nei Lucretia Tanase
Consul General al Romaniei la Bari si al Dr-lui Domenico De Candia, Consul
Onorific al Republicii Moldova pentru Puglia, Basilicata si Molise.

-

In data de 10/11/2021 – s-a organizat la Global School Palazzo Italia evenimentul
“Delicatezze italiane”– in parteneriat cu Geladis Italia; in cadrul acestui eveniment
s-au prezentat diverse tehnici pentru dulciuri si retete de patiserie cu degustarea
produselor lucrate;

-

Ca in fiecare an ACI sustine saptamana Bucatariei Italiene in Lume, anul acesta
desfasurandu-se a VI-a Editie, in perioada 22-28 Noiembrie 2021.

-

Prin parteneriatul cu care il avem cu Carnexpogrill, ACI publica in revista trimestriala
“Industria Carnii” cate un articol cu temaci actuale privind alimentatia corecta si
sanatoasa, diverse retete, sfaturi culinare etc.
Prin programele si evenimentele menționate anterior, susținute si de
parteneriatul
cu

Palazzo Italia, Associazione Cuochi Italiani își propune să îmbunătățească calitatea
și autenticitatea produselor, profesionalismul rețetelor și aplicarea metodelor și
procedurilor corecte.

Global School Palazzo Italia, scoala de formare profesionala autorizata de
Ministerul Muncii si Educatiei Nationale, este si va fi disponibilă, conform acordului, să
pună la dispoziție propria structură pentru întâlniri, cooking show-uri, precum și
pentru cursuri de formare profesională continuă. (acordate asociatilor cu titlu gratuit,
cel putin o data pe an).
Cu stima,

Presedinte Enza Barbaro
Associazione Cuochi Italiani

