L'equip Amed es fa ressò de la situació extraordinària que vivim com a
conseqüència de la pandèmia. Per aquest motiu us anirem facilitant informació
destacada i actualitzada, d'interès en l'entorn de la restauració.
Seguim endavant!
Marketplace #AprofitaelsAliments. Emergència alimentària i
Covid-19. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARPA) endega la plataforma per difondre les
iniciatives

de

reducció

de

malbaratament,

del

sector

agroalimentari, i connectar amb iniciatives socials que donen
resposta a les necessitats alimentaries de població vulnerable.
Més informació

L'Associació d'Hostaleria de Girona proposa una interessant
iniciativa per donar suport als restaurants i bars gironins en el
procés de reobertura desprès del confinament del COVID-19.
Més informació

Des de la revista virtual Restauración Colectiva s'obre un espai
per missatges positius de i per la restauració col·lectiva.
També una

borsa

de

treball

situació. Es

publicaran les

gratuïta,

ofertes

mentre duri aquesta

laborals

per

ajudar

a

cobrir ràpidament les necessitats de personal que vagin sorgint.
Més informació

L'Acadèmia Catalana de Gastronomia convoca a cuiners i
cuineres i restaurants amb Premi Nacional de Gastronomia a fer
vídeos divulgatius amb receptes tradicionals amb productes de
proximitat.
Veieu els vídeos

L'empresa ASONAMAN ofereix cursos gratuïts de manipuladors
d'aliments, especialment enfocats a prevenir la transmissió del
COVID-19,
Més informació

mentre

duri

l'estat

d'alerta.
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