Entrevista a Àngela Jover sobre el projecte "Carmanyoles
solidàries". La Directora General adjunta de Cuina Justa de
Fundació Cassià Just ens explica el projecte i com es pot
col·laborar.
Llegiu l'entrevista

L'Agència de Salut

Pública de Catalunya amb l'Any

Internacional de les Fruites i Verdures, 2021. Impulsat per la
FAO per sensibilitzar sobre la importància d’aquests aliments en la
nutrició humana, la seguretat alimentària, la salut i la sostenibilitat.
Més informació, Salut amb Fuites i Verdures

Gràcies des de Terres de l'Ebre. Durant els dies 28, 29 i 30 de
desembre del 2020, un grup de productors de mandarines de
Terres de l’Ebre va obsequiar i distribuir 463 caixes de 10 kg de
mandarines, recent collides, a totes les residències de gent gran
de

Camp

de

Tarragona

i

Terres

de

l'Ebre.

Més informació

Dia Mundial dels Llegums, 10 de febrer. La FAO estableix el Dia
Mundial dels Llegums com una oportunitat per a la sensibilització
sobre els beneficis per a la salut que aporten els llegums i la seva
contribució als sistemes alimentaris sostenibles i a un món sense
fam.
Més informació, Tot sobre els llegums, Receptari de llegums
Monogràfic dels llegums

Materials de la V Jornada de Menjadors Escolars. Més
hortalisses i més llegums en els menús escolars. L'Agència de
Salut Pública de Catalunya ha publicat els materials de la Jornada:
webinar, receptes i
Més informació

vídeo

receptes.
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