Entrevista a Berta Vidal. Investigadora del CREDA (Centre de
Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari). Gran
activista de l’alimentació saludable i sostenible i en especial de la
reducció del malbaratament alimentari, ens explica un estudi sobre
la

reducció

de

malbaratament

en

menjadors

escolars.

Llegiu l'entrevista
És temps de maduixes. L'Agència de Salut Pública de Catalunya
presenta una infografia interactiva i un vídeo d’1 minut, sobre les
maduixes (producció, estacionalitat, curiositats i estratègies per
promoure'n el consum). Nous materials sobre fruites i verdures,
elaborats en el marc de l’Any Internacional de les Fruites i
Verdures.
Consulteu-los a Salut amb Fruites i Verdures
Els rentavaixelles industrials. l'ACSA (Agència Catalana de
Seguretat Alimentària) publica una guia per tenir cura d'aquest
equipament clau per garantir la seguretat alimentària en els
establiments

d’elaboració

i

servei

de

menjar.

Consulteu-la

Gràcies des del Baix Llobregat. Del 12 al 18 d'abril del 2021,
s'han distribuït prop de 5.700 kg de carxofes de les cooperatives
Agrària Santboiana i Agrícola del Prat a 134 residències de gent
gran

del

Baix

Llobregat

i

l’Hospitalet

de

Llobregat.

Més informació

Recepta de la setmana. En el marc de les accions de promoció
del consum de fruites i verdures, l'Agència de Salut Pública de
Catalunya publica una recepta cada setmana a l'espai Salut amb
Fruites

i

Verdures.

Consulteu-la
Menú de les estacions! Des de l’Ajuntament de Barcelona i en el
marc de Barcelona com a capital mundial de l'alimentació
sostenible, s’ha creat el Menú de les Estacions gràcies a la
col·laboració d’administracions i entitats dels sectors de la
restauració,
Consulteu-lo

l’alimentació

i

el

disseny.

La rumba de la seguretat alimentària. L'Agència de Salut Pública
de Barcelona ens presenta aquesta rumba amb molt ritme per
recordar als comerços alimentaris informacions bàsiques per
treballar de forma higiènica, especialment en manipulacions
d'aliments.
Balleu-la
El receptari de la Marina. La Taula de Salut comunitària de la
Marina fa un recull de les receptes veïnals que mostren la memòria
culinària de la Marina, que és rica en cultures i diversa en regions.
Consulteu-lo
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