
70 professionals d'establiments acreditats Amed van par�cipar en el taller de cuina realitzat a la seu de Fundació

Alícia de St. Fruitós del Bages. El taller conduit pel restaurador Marc Puig-Pey i per les nutricionistes Núria Cinca i

Gemma Salvador, de Fundació Alícia  i de l’APSCAT respec�vament. Es van abordar temes com

la innovació, la tradició, el territori, la sostenibilitat i la salut.

Moltes gràcies per la vostra par�cipació i implicació!  

La campanya AQUÍ  SÍI  Fruita  i  salut  promou l'oferta de  fruita  fresca  als

restaurants i en tots els àpats. L'Agència de Salut Pública de Catalunya va presentar la campanya

el 31 de juliol  a  Lleida.  Es  tracta  d'una  inicia�va del Pla  Interdepartamental  de  Salut  Pública  (PINSAP)  del

Departament de Salut amb el Departament d'Agricultura,  la  Federació  d’Hostaleria i el Gremi d’Hostaleria de

Lleida,  entre d'altres.  El consum  habitual de fruita  i verdura  fresca és fonamental per mantenir-se en  bona

salut. Ja hi ha 18 restaurants lleidatans adherits. 
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Restauradors Amed, sol·liciteu el vostre dis�n�u. És fàcil i ràpid!

ALIMENTACIÓ SALUDABLE A L'ESTIU

Consulteu els consells d'es�u que us proposa l'Agència

de Salut Pública de Catalunya.

CUIDEU la vostra salut també a l'es�u!

CONSULTEU  les fitxes de productes vegetals  de

temporada  de  l'Agència  Catalana  de  Seguretat

Alimentària  (ACSA)  i  promoveu  els  productes

estacionals i de proximitat als vostres menús i cartes.

Gràcies a vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 90 municipis a tot Catalunya amb 335 establiments acreditats i capacitat per

oferir menús mediterranis a més de 52.800 comensals al dia. Enhorabona! Actualment estan en procés

d'acreditació 55 nous establiments.

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