
Amed
ALIMENTACIÓ MEDITERRÀNIA

Promoure   
l’alimentació mediterrània...

una bona manera de 
promocionar-se!

www.amed.cat



     

El sector de la restauració té molta 
importància en el model alimentari 
de la nostra societat ja que, cada 
vegada més sovint, es menja fora 
de casa.

El Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, la Fundació Dieta Mediterrània, i 
diverses entitats locals, es complauen a 
presentar-vos el projecte Amed, d’establiments 
promotors de l’Alimentació Mediterrània. 
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Finalitats:
• mantenir i fomentar l’alimentació 

mediterrània en l’àmbit de la 
restauració col·lectiva. 

• acreditar aquells establiments 
que, pel que fa a la seva oferta, 
reuneixin unes característiques 
vinculades al model d’alimentació 
mediterrània.

És un programa innovador i pioner extensiu a 
tot Catalunya.



Si utilitzeu oli d’oliva habitualment,

Si teniu una bona oferta de postres a 
base de fruita fresca,

Si teniu una àmplia oferta de plats 
mediterranis,

Si oferiu sempre aigua, i al vostre 
restaurant el vi es pot consumir  
per copes...

PARTICIPAR EN AQUEST PROGRAMA ÉS FÀCIL I GRATUÏT!

Contacteu amb nosaltres i us n’informarem

Telèfon 935 513 637 (de 8 a 14 hores) 

Fax 932 099 407 

Adreça electrònica amed@amed.cat 

Pàgina web www.amed.cat 

Voleu estar acreditat? 

... ja sou quasi un establiment Amed!
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Els restauradors sou també responsables 
d’oferir una alimentació saludable i segura.

Actualment, els consumidors són conscients 
de la importància d’aquests aspectes relacionats 
amb la salut i la seguretat dels aliments i, de 
ben segur, sabran apreciar l’esforç que es faci 
per poder facilitar una oferta gastronòmica  
variada, saludable i mediterrània.

Avantatges de participar en  
el projecte Amed:

• identificació externa Amed
• difusió a través de diferents 

mitjans (pàgina web, premsa 
local, etc.)

• possibilitat de formació
• suport en el procés 
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