Finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de les
mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia
generada per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya.
Consulta-ho

Exposició itinerant “Què mengem avui?” comissariada per la
restauradora Ada Parellada i l’antropòloga Agnès Villamor, i
produïda pel Museu de Ciències Naturals de Granollers i la
Diputació

de

Barcelona.

Més informació

Revetlles amb precaució. Les coques de les revetlles són
aliments molt tradicionals a casa nostra, però en especial les de
crema i nata poden comportar alguns riscos que cal prevenir.
Més informació

Son necessaris els tractaments d'higienització amb ozó o llum
ultraviolat? La revista en línia Restauración Colectiva entrevista a
Eva

Mª

Martín, ingeniera

agrònoma

i llicenciada

en

Tecnologia dels Aliments per la Universitat Politècnica de Madrid.
Més informació

Entrevista a Ada Parellada. Ens explica la seva experiència com
a Restauradora i propietària del Restaurant Semproniana durant
l'emergència
Llegiu l'entrevista

sanitària.
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