Ajornament del criteri d'oferta d'aigua no embotellada i
gratuïta. L'Agència de Salut Pública de Catalunya seguirà iniciant
o renovant l’acreditació Amed en aquells establiments que, durant
el període de pandèmia, no compleixin amb el criteri d’oferta
d’aigua

sense

embotellar,

lliure

i

gratuïta.

Més informació

X Aniversari de la Dieta Mediterrània com a Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat per la Unesco. La Fundació Dieta
Mediterrània està duent a terme una campanya promocional sota
el

títol

de

#somosdietamediterranea.

Consulteu el vídeo promocional

Avaluació del risc per la presència de iode i metalls pesants
en algues. L'Agència Catalana de seguretat alimentària , ACSA,
presenta els resultats de la presencia de metalls en algues
comestibles.
Consulteu l'estudi

Free From. Exposició d'aliments funcionals del 24-26 de
novembre, enguany de manera virtual. Descobriu les darreres
novetats d'aquesta

industria

creixent.

Més informació

Entrevista a Mònica Jiménez i Adrià Giol. Coordinadora
pedagògica i Xef, respectivament, de l’Escola d’Hostaleria El
Repartidor

de

Llegiu l'entrevista

la

Fundació

El

Llindar.
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