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Para: "" <amed@amed.cat>

Gràcies a tots vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 84 municipis a tot Catalunya amb 303 establiments acreditats i capacitat per
oferir menús mediterranis a més de 44.000 comensals al dia. Enhorabona! Actualment estan en procés
d'acreditació 40 nous establiments.
Entreu a www.amed.cat per conèixer els nous acreditats!

Taller de cuina dissenyat entre la Fundació Alicia (Alimentació i Ciència) i l'Agència de Salut Pública
de Catalunya, on es treballaran la innovació, la tradició, el territori, la sostenibilitat i la salut a les
cuines dels establiments Amed.
Data: dilluns 12 de maig
Horari: 16h-18h
Lloc: Fundació Alicia a Sant Fruitós de Bages, inclou visita guiada
Durada: 2h
Plaçes limitades! Poseu-vos en contacte amb amed@amed.cat
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El dia 6 d’abril celebrem el Dia Mundial de
l’Ac/vitat Física (DMAF)! Accediu
als materials i propostes per a celebrar-lo.
Si voleu rebre materials del DMAF, cartells,
punts de llibre i adhesius, envieu les vostres
dades a pafes.salut@gencat.cat, abans del 20
de març.
Recordeu inscriure la vostra ac/vitat a
la pàgina web.

L'ac-vitat .sica,
un gol d'or per a la salut!

Un total de 14 salons amb les darreres innovacions en el camp de l'alimentació.
Dins el marc d'Alimentaria, com ja és habitual, se celebra el
X Congrès Internacional sobre Dieta Mediterrània
X Congrès Internacional sobre Dieta
Mediterrània, organitzat per la Fundació Dieta
Mediterrània, els dies 2 i 3 d'abril al Recinte
Gran Via, Fira de Barcelona.

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.
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© 2013 Amed. Tots els drets reservats.
Aquest butlleG 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 Gtol 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, rec/ﬁcació 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:
amed@amed.cat
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