
La cuina italiana ha rebut la influència de les diverses cultures amb les que la civilització romana s’ha barrejat, 
en aquesta regió d’Europa. Especialment la de les regions del centre i sud del país està inclosa dins del que 
anomenem gastronomia mediterrània i és imitada i practicada a tot el món. 

Per a la gastronomia italiana el descobriment d’Amèrica també va ser important, degut a l’adquisició de 
nous vegetals com ara la patata, el tomàquet, el pebrot vermell i el blat de moro. 

El que més coneixem de la gastronomia d’Itàlia és la pasta, la pizza i el risotto però el cert és que en la 
cuina italiana coexisteixen gran nombre d’olors i sabors del mediterrani.  És una cuina molt variada, 
amb fort caràcter tradicional i que ha sabut perpetuar receptes antigues com ara la polenta, aliment 
de la legió romana, que avui dia podem menjar a qualsevol trattoria del nord o la pizza, plat 
napolità per excel·lència. Itàlia té també una gran varietat de tipus de vi i de formatge de gran 
qualitat.

El menú típic consta com a mínim de quatre plats: 

Antipasto: Entrant fred que es serveix abans de començar a menjar. Té com a objectiu obrir 
la gana sense saturar els sentits. Pot estar fet a base d’elements càrnics o de verdures.

Primo piatto: Primer plat a base de pasta o bé d’arròs.

Secundo piatto:  Segon plat de carn o peix que  es serveix normalment amb una 
guarnició com ara verdura estofada i/o polenta.

Dolce:  Les postres poden consistir en  una taula de formatges, una peça de fruita o 
alguna especialitat regional.
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Proposta de menú
Lassanya de verdures amb pesto

****
Arancinis amb amanida variada

****
Tiramisú
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