L'equip Amed es fa ressò de la situació extraordinària que vivim com a conseqüència de la
pandèmia. Per aquest motiu us anirem facilitant informació destacada i actualitzada,
d'interès en l'entorn de la restauració.
Seguim endavant!
Material informatiu per la reobertura de les terrasses a l'aire lliure
dels establiments de restauració i d'hostaleria en la fase 1 de
desconfinament. Agència Catalana de Seguretat Alimentaria
(ACSA).
Més informació i cartells per imprimir

Dia Nacional de la Nutrició (DNN) amb el lema ¡Vayamos al
grano! per la importància dels cereals en la nostra
alimentació. Webinar

28 de març a les 16h organitzat

pel Campus de la Alimentación de Torribera de la Universidad de
Barcelona, la FESNAD, FEDNU y FEDALCYTA.
Més informació i inscripcions

La Plataforma Aprofitem els Aliments presenta la guia 12 passos
per un catering més sostenible de Gaby Susanna (Aprofitem
els Aliments) i Felipe Celis (CETT-UB), amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona.
Consulteu-la

2a edició del Fòrum Barcelona Seguretat Alimentària. Amb motiu
del Dia Mundial de Seguretat Alimentària (7 de juny), l'Agència
Catalana

de

Seguretat

Alimentària organitza

aquest fòrum.

Consulteu el programa i inscriviu-vos.

La revista electrònica Restauración Colectiva ens informa
d'estratègies de gestió per evitar la transmissió del coronavirus en
les cuines de col·lectivitats.
Més informació

www.amed.cat | amed@amed.cat
Carrer Roc Boronat 81-95 | Edifici Josep Salvany | 08005 Barcelona | Tel. 935 513 637
Aquest butlletí s’envia d’acord amb la legislació vigent sobre correu electrònic (secció 301, paràgraf a/2/c de S.
1618 sota el Decret S.1618 títol 3º) i d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de caràcter personal. Li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves
dades.
Si vostè no desitja rebre més l’AmedNews, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu
electrònic: amed@amed.cat
© 2007 Amed. Tots els drets reservats.

