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Jedilnik kulinaričnega filma 2020 (Food Film Menu 2020) se je uradno 
začel! 

IGCAT je pravkar objavil poziv za sodelovanje na tekmovanju Jedilnik kulinaričnega 
filma 2020 s ciljem usmeriti žaromete v že nagrajene gastronomske regije in 
kandidatke ter njihovo kulinarično dediščino. 

IGCAT je pripravil tekmovanje, da bi zbral kratke kulinarične filme, ki bodo pomagali pri 
ozaveščanju o pomenu kulturnih in kulinaričnih posebnosti kot sredstvu za 
zagotavljanje trajnejše prihodnosti. 

Z naslovom Kulinarične zgodbe IGCAT izziva mlade režiserje k pripovedovanju 
privlačnih zgodb iz njihovih regij, naj bo to o lokalni hrani, receptih, kuharskih mojstrih, 
kulinarični tradiciji, novostih ali podeželju, če jih naštejemo samo nekaj. 

Kratke filme lahko pošljete v eno izmed sedmih kategorij: gastronomske regije, mladi 
evropski kuharski mojstri, kulinarična doživetja obiskovalcev ali kulinarična darila iz 
gastronomskih regij, zgodovinske prehranske poti, nove težnje v prehrani, okolje in 
hrana, hrana in cilji OZN na področju trajnostnega razvoja.  

Ena od kategoriji je namenjena kulinaričnim zgodbam iz našega svetovnega gibanja 
Gastronomske regije. Ker je Slovenija dobila naziv evropska gastronomska regija 2021, 
je to čudovita priložnost za filmske ustvarjalce, da pošljejo kratke filme o slovenski 
kulturni in kulinarični raznovrstnosti. 

Komisija, sestavljena iz kulinaričnih, kulturnih in filmskih strokovnjakov IGCAT, bo iz 
vsake kategorije izbrala po en kratki film, ki bodo sestavljali naš uradni Jedilnik 
kulinaričnega filma 2020.  Sedem zmagovalcev bo ob evropskem tednu regij in mest 
oktobra 2020 v Bruslju, kjer bo občinstvo izbralo najboljši kulinarični film izmed vseh, 
javno nagrajenih. 

IGCAT | C/Cadi 9B (buzon 98), Sant Cebria de Vallalta, E-08396, Catalonia, Spain 
info@igcat.org I igcat.org 

 

mailto:info@igcat.org


I G C A T 
 

MEDNARODNI INŠTITUT ZA 

GASTRONOMIJO, KULTURO, UMETNOST IN TURIZEM 

IGCAT je oblikoval partnerstvo s filmskimi festivali iz gastronomskih regij, ki vključujejo 
Festival Astra Film (Astra Film Festival – Sibiu, Romunija), Festival kulinaričnega filma 
(FoodFilmFestival – Aarhus, Danska) in Mednarodni filmski festival Kosmorama 
Trondheim (Kosmorama Trondheim International Film Festival – Trondheim, 
Norveška); ti bodo Jedilnik kulinaričnega filma 2020 predstavljali na svojih prireditvenih 
prostorih, kar bo povečalo prepoznavnost zmagovalnih kratkih filmov.  

Namen Jedilnika kulinaričnega filma je na mednarodni ravni predstavljati lokalno hrano 
in izdelke malih proizvajalcev, spodbuditi mlade režiserje, da postanejo ambasadorji 
svojih regij, in v javnosti na privlačen način krepiti ponos in zavedanje o lastni 
kulinarični dediščini in prehranski prihodnosti. 

IGCAT in gastronomske regije prepoznavajo v avdio-vizualnem sektorju močno orodje 
za ohranjanje in predstavljanje prehranskih kultur, ki so v nevarnosti zaradi globalizacije 
in podnebnih sprememb, saj ogrožajo lokalne rastlinske in živalske vrste in z njimi 
povezana tradicionalna znanja in izkušnje. 

Zato bo Jedilnik kulinaričnega filma pripomogel k obuditvi in uveljavljanju lokalne hrane 
kot kulturne dediščine s ciljem v prihodnosti zagotoviti trajnostni razvoj in kakovost 
življenja lokalnih skupnosti v vseh naših regijah. 

Javni poziv za sodelovanje na Jedilniku kulinaričnega filma 2020 je dostopen  tukaj. 

Rok:              27. julij 2020 

O Evropski gastronomski regiji 

Kandidatke in že nagrajene evropske gastronomske regije, ki jih vodi IGCAT, s skupnimi 
močmi ozaveščajo o pomenu svojih kulturnih in kulinaričnih posebnosti, spodbujajo 
ustvarjalnost in gastronomsko inovativnost, izobražujejo za boljše prehranjevanje, 
izboljšujejo trajnostne turistične standarde, opozarjajo na posebne kulinarične kulture 
in povečujejo blaginjo lokalnih skupnosti. 
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About IGCAT 

Namen IGCAT je dati moč lokalnim skupnostim z ozaveščanjem o pomembnosti 
ohranjanja in uveljavljanja posebnih kulinaričnih, kulturnih, umetniških in trajnostnih 
turističnih vrednot. To je osnovna protiutež težnjam za globalizacijo prehrane, ki 
prinašajo posledice našemu planetu, zdravju in lokalnim gospodarstvom. 

IGCAT je neprofitni inštitut, ustanovljen leta 2012, ki sodeluje s konzorciji regionalnih 
deležnikov v gastronomiji, kulturi, umetnosti in turizmu. Temelji na strokovnem znanju 
svetovne mreže strokovnjakov in partnersko sodeluje s specializiranimi medvladnimi 
organizacijami. 

IGCAT podeljuje naziv gastronomska regija in je uradni upravitelj Platforme Evropska 
gastronomska regija. Inštitut je uvedel tudi nagrado za mladega evropskega kuharskega 
mojstra (European Young Chef Award), izziv lokalno kulinarično darilo (Local Food Gift 
Challenge), najboljše doživetje obiskovalca (Top Visitor Experience) in Jedilnik 
kulinaričnega filma (Food Film Menu).  

www.igcat.org 
www.europeanregionofgastronomy.org 

Več informacij dobite na info@igcat.org 
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