ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA
DELEGAZIONE DI PRAGA

Accademia Italiana della Cucina byla založena 29. července 1953 v Miláně z podnětu novináře Orio Vergani,
společně se skupinou kvalifikovaných představitelů kultury, průmyslu a žurnalistiky, v r. 2003 se stala kulturní
institucí Italské republiky. Cílem Akademie je ochrana tradic italské kuchyně, kterou propaguje a podporuje jak
v Itálii, tak i v zahraničí.
K dosažení svých cílů Akademie studuje aspekty italské gastronomie a kuchyně, předkládá náměty, na žádost
státních úřadů, podniků, asociací a veřejných či soukromých institucí se k tomuto tématu vyjadřuje. Působí
tak, aby byly podporovány vhodné iniciativy sloužící k rozšíření a zlepšení povědomí o tradičních hodnotách
italské kuchyně.
Vstup do Akademie je uzavřen těm, kteří disponují přímými zájmy v pohostinství a ve školách vaření. Přijetí
nového člena je schvalováno prezidentem Akademie na základě návrhu Delegáta příslušné oblasti. Schválení
předchází pečlivé prostudování osobních a morálních požadavků uchazeče, mezi kterými má rozhodující
význam citlivé vnímání historických a kulturních hodnot italské kuchyně.
Jak říkal Vergani: “Jestliže musím kvůli práci vynechat oběd, vynechám ho. Ale když se usadím ke stolu,
otevřený přijímat potěšení z prostřené tabule, pak žádné náhražky a tím méně napodobeniny!“
Akademie rovněž aktivně působí v Praze, kde je italská kuchyně velmi oceňována a rozšířená, čímž naplňuje
úkol ochrany skutečných tradicí, který ji byl zakladateli přidělen.
Dne 21. května 2014, u příležitosti výjimečného večera v nádherném prostředí velvyslanectví Italské republiky
v Praze, uskutečněného díky pohostinnosti Jeho Excelence velvyslance Pasquale D´Avino, předá generální
tajemník italské instituce Accademia Italiana della Cucina Paolo Petroni dvě prestižní ocenění významným
šéfkuchařům, kteří v posledních letech vynikli na poli podpory a ochrany kvalitní italské kuchyně.
Zejména bude oceněn Riccardo Lucque, majitel restaurace Aromi, kterou v r. 2005 otevřel v pražské čtvrti
Vinohrady. Jako výraz uznání jeho zásluh o zachování, pochopení a zhodnocení tradiční dobré kuchyně mu
bude mu předána cena “Premio Giovanni Nuvoletti. Matteo De Carli, majitel restaurace Casa De Carli, otevřené
v červenci 2012, bude vyznamenán cenou “Buona Cucina 2014”.
Je to poprvé, co Delegace Praha, založená v r. 1998 a v současné době vedená delegátem Giancarlo Bertacchini,
předává tato uznání italským restauracím v České republice. Což dokazuje vysokou úroveň, které oba ocenění
šéfkuchaři dosáhli.

