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CAPRINO DELLA LIMINA, BRÂNZĂ TRADIȚIONALĂ DIN REGGIO CALABRIA

Caprino della Limina este o branză  produsă cu lapte de capră din Aspromonte, în provincia
Reggio Calabria, mai exact pe teritoriul comunității montane Limina, în comunele Mammola,
Grotteria, San Giovanni di Gerace, Martone, Gioiosa Jonica, Canolo, Gerace și comunele
învecinate Marina di Gioiosa Jonica, Siderno și Aganana calabra. Această brânză se
consumă după câteva săptămâni sau poate fi lăsată la maturare până la un an. Intensitatea
aromatică oferă o senzație picantă. Este o brânză străveche, obținută din laptele caprelor de
diferite rase care pasc în teritoriile inaccesibile din Calabria. Laptelui crud proaspăt muls îi
este adăugat cheag de ied produs de fermier. După ce cheagul s-a coagulat, se sparge
energic cu un cuțit până când devine cât un bob de orez. Cașul este apoi transferat manual
în coșuri, unde este presat tot manual iar după uscare se sărează.

http://www.formaggio.it/formaggio/caprino-della-limina-p-a-t/

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=7864&elqTrackId=8633AEAA45BF5B000E071F8C7BBB3B7D&elq=de0cc9e73b2b4555a53a395eaf5fe760&elqaid=8618&elqat=1


NATIONAL SPACE DAY: ITALIA SĂRBĂTOREȘTE PRIMA ZI NAȚIONALĂ A SPAȚIULUI

16 decembrie 2021 a marcat prima Zi Națională a Spațiului, instituită pentru a comemora
lansarea primului satelit italian, San Marco 1, la 15 decembrie 1964, care a făcut din Italia
una dintre primele țări din lume care a depășit atmosfera terestră. De atunci, Italia se poate
lăuda cu numeroase premiere în domeniul spațial și a devenit unul dintre principalii actori pe
scena internațională.

Cu această ocazie, Ministrul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale Luigi di Maio a
dorit să reamintească proiectul "Astra Maneant Dante tra le stelle" (Astra Maneant Dante
printre stele), care marchează 700 de ani de la moartea lui Dante Alighieri. Editura Scripta
Maneant, cu sediul la Bologna, în colaborare cu Human Space Services, a încredințat
întreaga Divină Comedie misiunii spațiale ISS-Expedition 66, care a început în octombrie.
Lucrarea a fost lansată în spațiu ca o mărturie a vieții și culturii planetei Pământ. Noua
versiune a Divinei Comedii este o ediție special concepută din titan și aur, singurele materiale
capabile să reziste în spațiu deschis. Piesa "Zero" a lucrării va pluti în spațiu, purtând pe
spatele său numele celor care au sprijinit proiectul. Copia geamănă se va întoarce pe
Pământ cu semnăturile cosmonauților. Ediția specială va fi reprodusă în 700 de exemplare
numerotate și certificate.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/05/05/divina-commedia-nello-spazio-con-
missione-iss-expedition-66_cecb536a-b921-4729-976d-3889ba467ca6.html

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE CU PARTICIPAREA ICE BUCUREȘTI ÎN IANUARIE
2022

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=7865&elqTrackId=068E8CCFB664DB697111ABD61DA9E176&elq=de0cc9e73b2b4555a53a395eaf5fe760&elqaid=8618&elqat=1


În 2022, ca în fiecare an, ICE București este pregătit să asigure promovarea în străinătate a
brandului Made in Italy, invitând societăți românești la cele mai importante târguri pentru
industria din care fac parte. La începutul anului 2022 există 4 astfel de evenimente care atrag
și vizitatori din românia. HOMI MILANO este articolelor pentru interior: accesorii pentru casă,
decorațiuni, veselă, textile și parfumuri. Acesta este primul proiect din Europa creat pentru a
uni în același loc mijloace de distribuție, cumpărători și specialiști în promovare, hospitality
sau design interior. Evenimentul se va desfășura la Milano, în perioada 27-30 ianuarie.
MARCA BOLOGNA își așteaptă vizitatorii în cinci pavilioane la al doilea târg de profil la nivel
european, dedicat în întregime mărcilor comerciale. Sunt așteptați 900 de expozanți,
reprezentanți ai excelenței produselor italienești. Târgul este împărțit în mai multe secțiuni
principale: Food, Non-Food, Packaging (Marca Tech), Fresh, Wine e Free from Hub, cu
oportunitatea unor întâlniri unice B2B și category manager ale celor mai mari lanțuri
internaționale de distribuție. Principalii expozanți fac parte din lumea panificației, a produselor
lactate, carne, legume-fructe, condimente, dulciuri, produse din pește, produse congelate,
packaging, servicii și logistică. Evenimentul va avea loc la Bologna, în perioada 22-26
ianuarie, atât în prezență fizică, precum și online. SIGEP este cel mai important eveniment de
profil, pentru industria înghețatei artizanale și a dulciurilor. Târgul este un punct de referință
pentru întregul sector, aducând publicului noutățile din această piață: de la materie primă la
ingrediente, utilaje și echipamente, dar și amenajări, packaging și servicii. Aveți posibilitatea
de a participa la demonstrații, talk show-uri, discuții cu experți și lideri mondiali din sector.
Evenimentul va avea loc la Rimini, în perioada 22-26 ianuarie. VICENZA ORO este cel mai
mare salon european dedicat bijuteriilor și prelucrării metalelor prețioase, pentru promovarea
întâlnirilor dintre operatorii din acest sector, atelierele și companiile specializate din lumea
bijuteriilor. Acesta este locul de întâlnire, prin excelență, unde puteți lega noi parteneriate de
afaceri, precum și relații între furnizori și importator, având acces la o amplă perspectivă
asupra ultimelor tendințe de stil și design pe piața prelucrării aurului. Evenimentul va avea loc
în Bologna, în perioada 22-26 ianuarie.

CUM ESTE ITALIA? ITALY IS SIMPLY EXTRAORDINARY: beIT!

Creativitate, Pasiune, Tradiție, Stil, Inovație și Diversitate - acestea sunt valorile ce
caracterizează Italia și produsele sale de cea mai înaltă calitate! E suficient să pronunți
cuvântul ”Italia” ca să-ți aduci aminte de perioade istorice în care spiritul artistic a ajuns la

i l i ți l A ti hit t ă R t Ri i t t ți



niveluri excepționale, precum Antichitatea romană, Renașterea sau Risorgimento, pentru a ți
se face poftă, doar gândindu-te, la delicioasa bucătărie italiană, atât de gustoasă și de
simplă, în același timp, atât de fermecătoare încât a cucerit toate colțurile lumii. Italia este
sinonim pentru creații de lux, design, eleganță și multe altele. Descoperă și inovațiile
tehnologice, echipamentele high-tech, nanotehnologia și inteligența artificială, toate ”made in
Italy”. Nu ești curios să faci cunoștință cu laureatul Premiului Nobel pentru fizică? Sau să
celebrezi ultimele cuceriri din lumea aerospațială? Pentru a te lăsa cucerit de o lume a
excelenței e suficient să #beIT. Accesează pagina https://madeinitaly.gov.it/ro/be-it/.

 
ICE  - Agentia Bucuresti va ajuta sa luati legatura cu companii italiene 
https://www.ice.it/it/mercati/romania/bucarest  
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