Casa Artusi Magyarul
Artusi Ház 2007-ben nyitott meg, hogy meglehessen tisztelni Pellegrino Artusit
(Forlimpopoli 1820 - Florencia 1911), a híres kéziköngyv La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene íróia.
Casa Artusi a művelődési szakácsművészetének kőzpontja és az olasz házi konyhával foglalkozik.
Könyvtár, étterem, szakácsiskóla, pince, múzeum: ezek az Artusi Háznak a tartófalaj, amelyek 2800 métert
elfoglalnak, belecsatolva a Forlimpopoli Szérvita Templom emlékművével.
Artusi Ház totálisan össze van kötözve az iró és szakácsművész értékes hagyomágyával;
célpontja az actuálisan és modernül oktatàsai megújítás és továbbitása.
A Könyvtár
A Könyvtárban több mint negyven ezer kötet van, amiket
Pellegrino Artusi hagyott meg és a Forlimpopoli Közséki
Könnyvtári üledékeiből származnak. Ebben a reálitásban
képeznek könyvek, ujságok, magazinok, multimediális okmágyok.
Egy ilyen féle gyűitemégyt állandoan meg lehet gyarapitni; itt az
irodalom össze van fonva a modern technologíákkal, akár a
turisták kiváncsiságáért, akàr a kutatók tanulmányáért.

A Konyhaiskóla
Az Artusi Ház bölcsélete és küldetése az hogy az olasz házi konyha, ami mindig főlkelt egy hazártalan
érdekességet, meglehessen terjeszteni.
Egész évben Artusi Ház rendez minden típusú közönségnek és különböző színvonalon tanfolyamokat.
A Konyhaiskóla így mindenkinek megnyitja ajtaját, azoknak akik szeretnének tanulni főzni vagy akik akarnának
tőkélesiteni ezt a művészetet. Senki sincs kizárva: akár a kezdők akár a szakértők. Casa Artusi mindenkinek
megadja a lehetőséget a tradizionális receptek tanulására, a szakácsok, a szakàcsnők, a chefek és a “Mariettek”
tanácsaival.

Az Eseménytér
Artusi Háznál, mint művelodési szakácsművészet központ,
különböző helyiségek vannak, kiállításáért, kulturális
eseményekhez, szemináriumhoz és kóstolókhoz.
Multimédiális és technológikus készülékkel felkészitve, az
Eseménytér 150 személyig tud befogadni. A folytonos
aktivitását minden félévben van tervezve.
Étterem és Pince
Artusi Háznál akár ebédnél akár vacsoránál értékelni lehet az artusi tányérokat és az újakk alakításokat a
házikonyhábol, ami megjutalmaz elsősorban a minősőget és az elsőrendű és időszakos anyagok fogyasztását.
A Pince egy hivatkozási pont mindenkinek akik szeretnének megismerkedni és felbecsülni a bor és olaj termését
a mi területünkben. Artusi Ház közreműködik az Emilia-Romagna Vinoteca Regionáleval ahol rendeznek számos
találkozásokat és kóstolásokat.
Kiadás és Információ
Casa Artusi tevékenységek között nagyon fontos helységet foglal
a kiadás; főként a Quaderni Artusiani kiadásával foglalkozik,
amelyeket Massimo Montanari irányit, a “Mariettnek”
Egyesületének a kezdeményezéseivel (Mariettének hivták
Pellegrino Artusi szakácsnőjét) és a “Le chiavi” Artusi Háznak
pórtáljával, amivel minden informàciot lehet találni Internettel, ami
a házikonyhára vonatkozik.
Cím: 47034 Forlimpopoli, Andrea Costa utca, 23/27
Telefon: +39 0543 743138 - Konyvtár Telefon: +39 0543 749271
Forlimpopoli Turisztikai Hivatal, Andrea Costa utca, 23 - Telefon: +39 0543 749250
További információért, találkozásokért, esemégyekre és kóstolásokért szíveskedjenek telefonálni vagy írni a
info@casartusi.it címre.
Nyitvatartás:
hetfő: 15 - 18
kedd: 9 - 12: 30
szerda: 15 - 18
csütörtök: 9 - 12: 30 - 15 - 18
péntek: 9 - 12.30 / 15 - 18
szombat 9:30 - 12:30
vasárnap: 9:30 - 12:30 / 15 – 18
Fordítás – Translation – Traduzione
Dott.ssa Clara Vitali

