L'EQUIP AMED US DESITJA BONES FESTES I
BONA ENTRADA D'ANY 2018
Desembre 2017

El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC) va lliurar
divendres 15 de desembre, el VII Premi CCNIEC a la millor iniciativa en el camp de la
millora de l’alimentació de la població al Programa AMED de l’Agència de Salut Pública
de la Generalitat de Catalunya.

CONSELLS PER A FESTES SALUDABLES
Consulteu els consells per gaudir de les celebracions en família,
reunions d'amics i companys de manera saludable. Consulteu les
receptes saludables que us ofereix el Canal Salut de la Generalitat de
Catalunya. Si sou un establiment Amed, consulteu el web Amed i
comproveu si hi teniu la vostra recepta penjada. Comuniqueu-nos si la
voleu modificar o, en cas de que no la tingueu, envieu-nos una recepta
per penjar-la al web.

TALLER INNOVACIÓ I CREATIVITAT DE LA CUINA VEGETARIANA
El passat dilluns 20 de novembre es va realitzar el 6è taller de cuina per a restauradors
d’establiments

Amed

(establiments

de

restauració
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mediterrània) que organitza l'Agència de Salut Pública amb la Fundació Alícia pels
acreditats Amed. Properament podreu consultar tot el material generat en el taller,
(presentacions, receptes i fotografies) en un nou espai dins el web Amed, que estem
habilitant per als tallers.

Torna el congrés bianual Alimentaria (Saló Internacional d'alimentació i begudes 2018).

Gràcies a vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 143 municipis a tot Catalunya amb 605 establiments
acreditats i capacitat per oferir menús mediterranis a gairebé 92.800 comensals al dia.

Enhorabona! Actualment estan en procés d'acreditació 60 establiments.
Entreu a www.amed.cat per conèixer els establiments acreditats!

Donem la benvinguda als nous acreditats
Restaurant Som Sacs de Barcelona, Restaurant La princesa i el pèsol de Viladecans, Restaurant del
Gimnàs EKKE de Lleida, menjador laboral de Akzo Nobel de Vallirana, Escola Agraria Forestal de

Santa Coloma de Farners, menjador laboral del Grup Uriach de Palau-solità i Plegamans (SODEXO),
menjador laboral de Mane de Rubí, cafeteria i menjador laboral de l'Hospital d'Igualada (ARCASA),
Hotel H10 Vintatge de Salou, TENTO de Barcelona, Sant Cugat i Hospitalet de Llobregat
(12 establiments In Company) .
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