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Comunicare N.5/2018 din 31 ianuarie   
 
 
  
 FIC, Federaţia Italiană de Bucătari, al carei Presedinte este Chef Rocco Pozzullo, coordonată 
instituţional de Prof. Chef Giuseppe Casale, 50 de ani de asociere intre profesionişti bucatari. 
 De la 17 noiembrie 2017, Federatia este activă în România, reprezentată prin Presedinte Chef 
Enza Barbaro, veterană bucatar şi expert cunoscător al realităţii româneşti de mai bine de 25 de ani. 
 Abia înfiinţată, delegatia număra deja 50 de membri, printre care bucătari şi restaurante, precum 
cele din Bucureşti, Timişoara, Târgu-Mureş, Bran, Braşov, Arad, Oneşti(BC), Vălenii de Munte. 
 Sediul Delegatiei FIC România este în Şoseaua Fundeni nr 39, la Palazzo Italia, centru de 
afaceri, principalul sponsor al delegatie 
  
 Programul Delegatiei FIC, alcătuit de Preşedintele Enza Barbaro, prevede axe fundamentale de 
structurare: 
 1-Asocierea intre diferiţi bucătari Italieni şi Români care practică şi promovează Bucătăria 
Italiană; 
 2-Formarea şi propagarea cunoaşterii “Bucătăriei Mediteraneene”; 
 3-Abordarea în şcoli şi familii cu copii, studenţi şi părinţi, forumuri de informare; 
 4-Cursuri de pregătire pentru o corectă utilizare a făinii, cu o atenţie specială către “făina din 
grâu dur remăcinată”, mai sănătoasă decât orice altă făină; 
 5-Cursuri de pregătire pentru paste, pizza şi reţete italiene; 
 6-Alegerea produselor " originale" din diferite teritorii; 
 7-Concursuri între bucătari pentru pregătirea unei echipe care să participe la campionatele din 
străinătate; 
 8 -Creativitate în bucătărie; 
 9 -Mâncărurile legate de istoria și cultura popoarelor și regiunilor italiene; 
 10-Comparația și asemănările dintre bucătăria italiană și cea românească; 
 
 Delegatia FIC România, grupează bucătari, restaurante, experţi în sector, cât şi critici, jurnalişti, 
şi membri onorifici care dau strălucire Federaţiei Italiene de Bucătari. 
 
 Pentru mai mult informatii va rugam sa accesati www.ficromania.ro si www.fic.it.  
 

 

  Cu deosebita consideratie, 

 

    Presedinte – Delegatia FIC Romania 

   Vincenza Barbaro  
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