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Recordar-vos que s'acaba el plaç per respondre
el breu qüestionari elaborat per la Universitat de
Barcelona, l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme i
la Fundació ALICIA, amb l'objectiu de conèixer les
necessitats de les persones amb situacions
alimentàries especials, intoleràncies i al·lèrgies
alimentàries que mengen fora de casa i, d'altra banda,
proporcionar noves eines als establiments de
restauració comercial per adaptar les seves cartes i/o
la seva oferta a les diferents necessitats dels seus
clients, d'una manera senzilla, atractiva, equilibrada i
ajustada a les possibilitats de cada establiment.
Volem recalcar que això us permetrà participar en
uns TALLERS FORMATIUS que es celebraran més
endavant al Campus de l'Alimentació de Torribera.

La Fundació Alicia juntament amb la
Universitat Autònoma de Barcelona,
amb el suport de l'Agència de Residus
del Departament de Territori i
Sostenibilitat, han editat un guia
que us permetrà millorar la
sostenibilitat de la vostra cuina i
reduir despeses degut al
malbaratament quotidià.
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