Participeu en la 1a Marató #joespigolo per l'aprofitament
alimentari aquest diumenge 3 d'octubre.
Feu-vos voluntaris
Inscriviu-vos a la Marató
Més informació
És temps de figues. L'Agència de Salut Pública de Catalunya
presenta una nova infografia interactiva i un vídeo d’1 minut,
sobre les figues (producció, estacionalitat, curiositats, consells de
compra i conservació i estratègies per promoure'n el consum).
Consulteu-lo

Premi empresarial BLANQUERNA-PIMEC IMPULSEN.
Iniciativa del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental per la reducció
de residus. Enguany ha estat guardonat el Restaurant DO de
Granollers, acreditat Amed.
Consulteu les bases del guardó
Concurs de fotografia: Posa el Focus en l'aprofitament
alimentari. Del 28 de setembre al 10 d'octubre. Organitzat per la
Fundació Espigoladors i el Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural (DACC).
Participeu
Més informació

Fals mite: La fruita engreixa perquè té molt sucre. 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
Recepta de la setmana: Amanida tèbia de mongetes
blanques. Nova recepta setmanal a l'espai Salut amb Fruites i
Verdures

de

Consulteu-la

l'Agència

de
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Catalunya.
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