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VOLS MENJAR SA FORA DE CASA?
BUSCA EL DISTINTIU AMED

juliol 2017

RECOMANACIONS PER ALS MENÚS DE
CAMPUS ESPORTIUS
I CASALS D'ESTIU 2017
L'Agència de Salut Pública de Catalunya
ofereix recomanacions per a la planiﬁcació
de menús de campus espor us i casals
d'es u.
Clickeu aquí
Consulteu altres recursos ú ls per l'es u

La Ciutat Espor%va Joan Gamper del Futbol Club Barcelona rep l’acreditació Amed per
promoure l’alimentació saludable a més de 400 comensals diaris (espor stes, treballadors i
visitants) de La Masia i tot el recinte. Llegiu més
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El proper 7 de novembre se celebra a València (Fira de València) el Congreso de Restauración
Colec va 2017, sota el marc del programa ‘Valencia, Capital Mundial de la Alimentación
Sostenible’.
Preu reduït en les inscripcions abans del 31 de juliol.
Consulta el PROGRAMA i INSCRIU-TE AQUÍ

NOTICIES D'INTERÈS ACSA (Agència Catalana de Seguretat Alimentària):
Consulteu els consells generals en matèria de seguretat alimentària.
Eviteu les toxiinfeccions alimentàries aquest es u: Campylobacter, Anisakis...
Menjar sense gluten: les traces compten. Les persones amb celiaquia NO poden menjar res
que hagi estat en contacte amb aliments amb gluten. Consulteu el Manual de Restauració
sense Gluten i cer ﬁqueu el vostre establiment per ﬁdelitzar la clientela amb celiaquia i els
seus familiars i amics.

Aquesta campanya promou l'oferta de fruita fresca, variada, de qualitat i de proximitat en
els establiments de restauració i altres establiments d'alimentació (fruiteries, mercats, supermercats, hotels,
etc.). És una campanya d'iden%ﬁcació dels establiments compromesos a oferir als clients racions de
fruita fresca, amb l'objec%u de facilitar-ne el consum i millorar la salut de la població. Restauradors
Amed, sol·liciteu el vostre dis%n%u. És fàcil i ràpid!

Gràcies a vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 138 municipis a tot Catalunya amb 575 establiments acreditats i
capacitat per oferir menús mediterranis a gairebé 88.000 comensals al dia.
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Enhorabona! Actualment estan en procés d'acreditació 60 establiments.
Entreu a www.amed.cat per conèixer els establiments acreditats!
Donem la benvinguda als nous acreditats
FCB. Ciutat Espor%va Joan Gamper de Sant Joan Despí (SODEXO), Ciutat de Vacances Cala Montjoi de
Roses, Restaurant Denominació d'origen de Granollers, Restaurant Can Ricard de Salt, Restaurant Muscat del
Residencial Viu B1 i Restaurant El Savi del Residencial Viu B2 d'Igualada, Restaurant Estació de Queixans de
Queixans, Restaurant 2007 de La Fuliola, Restaurant OVO de Barcelona, Restaurant Setembre de Molins de
Rei, Casa de colònies Molí de la Riera de Sant Pere de Torelló, Clínica Sant Honorat-Egarsat de Barcelona
(ISS), Centres de dia La Mallola, Can Vidalet i Masia El Xiprer d'Esplugues de Llobregat (HOSTESA), Hospital de
Cerdanya de Puigcerdà (ALSER SERVEIS), menjador laboral de Laboratoris Esteve de Martorelles, KAO Corpora%on
de Barberà del Vallès (SERHS), .
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