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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 guiaguiaguiaguia
que us permetrà millorar la

sostenibilitat de la vostra cuina i
reduir despeses degut al

malbaratamentmalbaratamentmalbaratamentmalbaratament quotidià.
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© 2013 Amed. Tots els drets reservats.

Heu rebut aquest News per ser un establiment acreditat AmedAquest 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: acatdn@gmail.com
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