
Gràcies a tots vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 80 municipis a tot C atalunya amb 279 establiments acreditats i

capacitat per oferir menús mediterranis a més de 42 .000 comensals al dia. Enhorabona!

Actualment hi ha 40 establiments en procés d'acredi tació.

Entreu a www.amed.cat  per conèixer els nous acreditats!

Guia per a la venda de proximitat dels productes

agroalimentaris

Una iniciativa conjunta de l’Agència de Salut Pública

de Catalunya (ASPCAT) i el Departament

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi

Natural (DAAM), a fi d’aportar una idea clara de com

fer correctament la venda de proximitat per a que els

productors agroalimentaris catalans puguin aprofitar

plenament, i de manera segura, aquesta oportunitat.

Consulteu la guia.
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Amb l'arribada de la tardor, una gran part de

la població surt a collir bolets als boscos.

Consulteu les recomancions de:

1. Temporada de bolets

2. Bolets tóxics més freqüents a Catalunya

3. Bolets comestibles més freqüents a Catalunya

MUNICIPIS PER CAMINAR

Us animem a difondre entre els vostres clients les

rutes per caminar al vostre municipi. Amed  us

acredita com a difusors de l'alimentació

mediterrània i de lleure local actiu.

Promocioneu-vos com a punt de difusió!

Consulteu les rutes.

© 2013 Amed. Tots els drets reservats.

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. Us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres
dades.
Si no desitgeu rebre més l'AmedNews, podeu donar-vos de baixa a la següent adreça de correu electrònic:
amed@amed.cat
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