És temps de taronges i mandarines. L'Agència de Salut
Pública de Catalunya presenta una infografia interactiva i
un vídeo d’1 minut, sobre les taronges i
mandarines (producció, estacionalitat, curiositats 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-los a Salut amb Fruites i Verdures
Gaudiu de les Festes amb Salut! Per la vostra seguretat i la
de la família seguiu les mesures vigents contra la COVID19.
Més informació

A la compra amb el teu tupper. La Fundació catalana per
la prevenció de residus (Rezero) ha aconseguit un acord
amb diversos establiments perquè es puguin utilitzar
envasos propis, com els tuppers, per anar a comprar.
Consulteu l'acord
Consulteu el protocol per a la reutilització
Aliments ecològics i convencionals: Seguretat alimentària
i composició nutricional. L'ACSA (Agència Catalana de
Seguretat Alimentària) presenta una revisió actualitzada
de les publicacions científiques amb relació al contingut
nutricional i la seguretat alimentària dels aliments de
producció ecològica i els aliments de producció
convencional.
Consulteu-lo
Recepta de la setmana: Llom rostit amb taronja i
pinyons. Noves receptes setmanals a l'espai Salut amb
Fruites i Verdures de l'Agència de Salut Pública de
Catalunya.
Consulteu-la
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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
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