Entrevista a l'Elena Isla. Posar en valor el producte vegetal de
temporada del baix Llobregat! Enginyera tècnica agrícola del
Consorci

Agrari

del

Baix

Llobregat,

des

del

2003.

Llegiu l'entrevista

És temps de cogombres. L'Agència de Salut Pública de
Catalunya presenta una nova infografia interactiva i un vídeo d’1
minut, sobre els cogombres (producció, estacionalitat, curiositats,
consells de compra i conservació i estratègies per promoure'n el
consum). Nous materials sobre fruites i verdures, elaborats en el
marc

de

l’Any

Internacional

de

les

Fruites

i

Verdures.

Consulteu-lo

Fals mite: menjar fruita i hortalisses és car. En el marc de les
accions de promoció del consum de fruites i verdures, l'Agència de
Salut Pública de Catalunya edita vídeos amb falsos mites sobre
aquests

aliments.

Visualitzeu-lo

Llei 3/2020 de Prevenció de les pèrdues i del malbaratament
alimentari. Normativa aprovada al Parlament de Catalunya el
març del 2020, pionera a l’Estat. En l’article 6 es citen les
obligacions de les empreses del sector de la restauració i
l’hoteleria.
Consulteu-la

Guia per a prevenir la transmissió del SARS-CoV-2 en els
establiments alimentaris. FAO (Organització de les Nacions
Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura).
Consulteu-la

Fòrum Gastronòmic a Barcelona
Data: 18-20 octubre
Horari: 10-19h
Lloc: Recinte Montjuïc, Fira de Barcelona
Consulteu el Programa i Inscriviu-vos

Recepta de la setmana: coques amb tomàquet, sardines i
mató. Nova recepta setmanal a l'espai Salut amb Fruites i
Verdures

de

l'Agència

de

Salut

Pública

de

Catalunya.

Consulteu-la
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