
6:e Italienska 
Matveckan i Världen

17–29 NOVEMBER 2021 | STOCKHOLM
”Tradition och framtidsutsikter av den italienska matkulturen: 

insikter om hållbara livsmedel”

17 november - Italienska Ambassaden 
Italienska företaget @mutti.northern
europe håller en kreativ workshop i 
upcycling och releasefest av virtuell 
konstutställning   
(på inbjudan) #MuttiVirtualArtExhibition 
#mutti pomodoro #MuttiUpcycled

22–26 november – Matmissionen
Utlottning av 100 hållbara matkassar  
innehållande matprodukter, som  
don eras av italienska livsmedelsföretag 
vid @matmissionen butiker i Jakobsberg 
och Hägersten (endast medlemmar)
22–26 november – Eataly
Kampanj i samarbete med Italienska  

Statens Utrikeshandelsbyrå, avseende 
erbjudandet om en fri siciliansk cannolo 
vid köp av kaffe (mellan kl. 1416) samt 
deltagande i en tävling för att vinna en  
bagerikurs @itastockholm #eataly
stockholm

24 november – Italienska Kultur-
institutet 
Filmvisning ”Le meraviglie” (2014) av 
Alice Rohrwacher. Smakprovning av  
honung producerad av Italienska Kul
turinstitutet samt presentation av pro
jektet ”Stockholm loves pollinators”. (kl 
18, fritt in träde i mån av plats, an mälan 
krävs)  Länk till eventet

25 november - online
Italienska Utrikeshandelsinstitutet lan
serar i samarbete med @il_podino en 
vlogg om den trendiga italienska street
foodklassikern Piadina. @itastockholm

26 november - online
Italienska Utrikeshandelsinstitutet lan
serar i samarbete med Rebecca Dejlig 
en video om hållbarhet i köket med ett 
recept på Kikärtssoppa med rostad tomat 
och bruschetta vid sidan om.  
@ita stockholm
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27 november – Grand Hôtel 
Italienska Handelskammaren i Sverige 
arrangerar i samarbete med Italienska 
Statens Turistbyrå (ENIT) ”Italiensk Vin 
och Gourmetdagen”, ett event för alla 
vinälsk are, med möjlighet att prova 
hundratalet italienska viner, köpa mat
produkter av bästa kvalitet och få tips 

och information för en välsmakande 
vinsemester i Italien. 
Biljetter: Klicka här 
Information: Klicka här

29 november – Grand Hôtel 
Italienska Handelskammaren i Sverige 
anordnar i samarbete med Italienska  

Statens Utrikeshandelsbyrå eventet  
“Andra Vindagen i Sverige”. Utställning
ar av vin importörer och producenter. I 
samband med evenemanget kommer 
prisutdelningen ”Marchio Ospitalità  
Italiana 2022–2023” att hållas. (B2B 
event, anmälan krävs)
Information: Klicka här

Följ oss för video och extramaterial!

https://www.ticketmaster.se
https://www.italchamber.se
https://www.italchamber.se
https://www.facebook.com/ambstoccolma/
https://www.youtube.com/channel/UCO8OCoxjeb7hbkIiGozHyFw/videos
https://www.instagram.com/italyinsweden/
https://twitter.com/italyinse/

