Criteris alimentaris per a la contractació de la gestió del
menjador de centres educatius 2020. L'Agència de Salut Pública
de Catalunya presenta el nou document (amb l’acord del
Departament d’Educació) basat en l'actualització de la guia
L'alimentació

saludable

en

l'etapa

escolar

2020.

Consulteu-los

Fòrum

FHG

(Alimentació

i

Hospitalitat,

Turisme

i

Gastronomia). El 28-29 de setembre al Palau de Congressos de
Barcelona, recinte Montjuïc. Hostelco, Alimentaria i Fòrum
Gastronòmic presenten un nou fòrum en format híbrid presencial i
digital.
Consulteu el

programa

Entrades
Invitacions de la revista en línia Restauración Colectiva

Tornem als restaurants. Iniciativa de ElTenedor, del 17/9 al
17/11, amb l'objectiu de reactivar la gastronomia i el consum.
Amb la col·laboració de chefs, associacions d'hostaleria i altres
partners.
Uneix-te a la campanya

Alimentació en la hiperlipidèmia. Webinar de Fundació Alícia el
dimecres 7 d'octubre a les 16h, amb l'objectiu d'abordar els nivells
de colesterol i de triglicèrids alts en sang a través de l'alimentació
i la cuina.
Inscriviu-vos

Barcelona Biofilm Summit d'Alimentaria FoodTech; segona
edició. 7 d'octubre de 2020. Inscripcions gratuïtes. Ponències
d'experts locals i internacionals dels diferents sectors que treballen
en la identificació, control i gestió del risc associat als biofilms:
industrial,

acadèmic

Consulteu el programa i inscriviu-vos

i

d'investigació.

Entrevista a Annette Abstoss. Ens explica la seva experiència
com a cuinera promotora de la proteïna vegetal dels llegums.
Llegiu l'entrevista
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