Entrevista a Gaby Susanna. Ambientòloga conscienciada amb
l'aprofitament dels aliments i la reducció del malbaratament
alimentari. Fundadora de la plataforma aprofitem els aliments
(PAA).
Llegiu l'entrevista

Monogràfic de les hortalisses. Editat per l'Agència de Salut
Pública de Catalunya en el marc de l'Any Internacional de les
fruites i les verdures. Trobareu informació divulgativa
sobre salut, producció, receptes, consum amb seguretat i
estratègies per reduir residus i malbaratament.
Consulteu-lo
Consulteu l'espai Salut amb Fruites i Verdures

Els horts urbans d'autoconsum. Recomanacions de l'Agència
Catalana de Seguretat Alimentaria (ACSA) per consumir els
vegetals que conreem amb seguretat.
Més informació

És temps de cireres. L'Agència de Salut Pública de Catalunya
presenta una infografia interactiva i un vídeo curt sobre les cireres
(producció, estacionalitat, curiositats i estratègies per promoure'n
el consum). Nou material elaborats en el marc de l’Any
Internacional de les Fruites i Verdures.
Consulteu l'espai Salut amb Fruites i Verdures
Gràcies des del Baix Segre. Els dies 20 i 21 de maig del 2021,
es van distribuir 550 kg de cireres de productors i productores del
Baix Segre, a residències de gent gran de l’Alt Pirineu i Aran, el
Berguedà i el Solsonès.
Més informació

Dia mundial de la seguretat alimentària. El 7 de juny s'ha
celebrat aquest Dia sota el lema “Aliments segurs ara per a un
demà saludable". S'ha centrat en la importància de la innocuïtat
dels aliments per a la seguretat alimentària i el control de les
malalties transmeses pels aliments.
Més informació

És temps de préssecs. Webinar el proper 16 de juny de 11:3013:30h. Organitzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i l'Agència de Salut Pública de Catalunya en
el marc de l'Any Internacional de les Fruites i les Verdures.
Consulteu el programa
Inscripcions fins el 14 de juny

www.amed.cat | amed@amed.cat
Carrer Roc Boronat 81-95 | Edifici Josep Salvany | 08005 Barcelona | Tel. 935 513 637
Aquest butlletí 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 títol 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, rectificació 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
© 2007 Amed. Tots els drets reservats.

This email was sent to amed@amed.cat
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

Agència de Salut Pública de Catalunya · Carrer de Roc Boronat, 81, Barcelona · Carrer de Roc Boronat, 81, Barcelona ·
Barcelona, Barcelona 08005 · Spain

